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AAN MIJNE OUDERS.





Hooggeleerde Snouck HurgRONJE, zeer geachte promotor !

De bewerking van dit proefschrift heeft mij diep doen ge-

voelen, hoeveel ik aan Uw onderwijs te danken heb. De

leerrijke uren, in Uwe studeerkamer doorgebracht, zullen

tot mijn beste herinneringen behooren. Uwe belangstelling

in mijn werk en in mijn persoon zal ik steeds in dankbaar-

heid gedenken.
Met groote erkentelijkheid denk ik terug aan de jaren,

dat ik. het onderwijs genoot van Professor HOUTSMA en

van wijlen Professor DE GOEJE. De Hebreeuwsche lessen

yan Professor OORT houd ik in dankbare herinnering. Pro-

fessor Eerdmans blijf ik erkentelijk voor zijn bereidwillig-

heid om mij voort te helpen met de beginselen van het

Assyrisch-Babylonisch. Vriendschappelijke omgang met Pro-

fessor Wensinck was mij in velerlei opzicht leerzaam. Pro-

fessor Marquart te Berlijn heeft aanspraak op mijn dank

voor het onderricht in het Arameesch en Aethiopisch, dat

hij als privaat-docent te Leiden mij gaf. Aan Dr. H. D. VAN

.Gelder breng ik dank voor zijn lessen in het Perzisch.

Grootelijks verplicht reken ik mij aan Dr. R. Strothmann
te Pforta, die, toen gebruik van dezelfde bronnen ons in

aanraking bracht, zoo welwillend was mij ruimte te laten

voor dit historisch onderzoek. Zijn Staatsrecht der Zaiditen

diende mij vaak tot voorlichting.
Dat ik in het Britsch Museum de voor deze studie on-

misbare bronnen heb kunnen raadplegen, daarvoor breng
ik mijn weigemeenden dank aan Heeren Curatoren der

Rijksuniversiteit te Leiden, die door een toelage uit het

Vollenhoven-Fonds mij het verblijf in Londen gemakkelijk
maakten.

Bijzondere erkentelijkheid gevoel ik ook tegenover het

Bestuur van de De Goeje7Stichting voor het voorrecht,



dat zij dit geschrift in de reeks der uitgaven van deze

stichting wilden opnemen.
Het zou niet mogelijk geweest zijn dit proefschrift samen

te stellen zonder de medewerking van de bestuurders van

verschillende bibliotheken. Ik dank de bestuurders van de

staatsbibliotheken te Berlijn, München en Parijs en van de

Bodleian Library te Oxford voor de bereidwilligheid, waar-

mede zij destijds handschriften naar Leiden zonden of mij

van rotographieën voorzagen. Met name dank ik Dr. Lei-

DINGER en Dr. Gratzl te München voor hunne diensten.

Aan den directeur der Biblioteca Ambrosiana in Milaan en

vooral ook aan Prof. Dr. Griffini aldaar gevoel ik mij

zeer verplicht. Het raadplegen van een tekst uit de Aya
Sofya-Bibliotheek was mij mogelijk door tusschenkomst van

Mr. A. H. VAN Ophuysen en Dr. J. H. MORDTMANN. Wat
het Britsch Museum betreft, vermeld ik gaarne de hamen
van E. Edwards en Dr. L. D. BarnetT; voor hunne be-

hulpzaamheid, mij destijds te Londen betoond, dank ik

voorts Dr. F. W. THOMAS en Prof. Dr. T. W. Arnold,
en gedenk ik wijlen H. F. Amedroz.
Geen geringer verplichting heb ik aan de Leidsche Biblio-

theek. Haar directeur. Prof. Dr. S. G. DE VRIES, was steeds

bereid zijn hulp te verleenen bij het aanvragen van hand-

schriften ;
hiervoor betuig ik ook mijn dank aan Dr.V. BÜCHNER

en niet minder aan zijn voorganger, Dr. P. G. MOLHUYSEN.
Prof. Mr. Dr. Th. W. Juynboll te Utrecht houde zich

overtuigd van mijn erkentelijkheid voor de medewerking,
die hij in zijn vorig ambt mij bij het raadplegen van Leidsche

handschriften verleende. Ten slotte breng ik ook mijn dank

aan assistenten en overige beambten voor hun hulpvaardig-
heid en voor de vele diensten mij bewezen.
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GERAADPLEEGDE HANDSCHRIFTEN.

Anb^ al-Z. = Berl. 9745 (Ahlwardt, Verzeichn.)'. Kit. anb^ al-zaman ft

akhbar al-Yaman van Yahya b. al-Hus. b. al-Mu'ayyad billah (omstr.

II 10). Vgl. Brockelmann, G.A.L.^ II 403; Strothmann, Die Literatur

der Zaiditetiy in Der Islam.^ I 364.

Anwar al-yaqïn = Br. Mus. Or. 3868, Rieu, Suj>pl.^ N°. 538, van al-Mansür

billah al-Has, b. Muh. b. Yahya al-Hadawï (gest. 670)

al-AsVï = Aya Sofya 2366: Maqalat al-islamiyyin van Abu '1-Hasan al-

As%ri (260
—

324), die dit werk waarschijnlijk voor 300 schreef (vgl. P.

Casanova, Un manuscrit d''al-Ach^ari sur les sectes musulmanes^ in yourn.

As., loe sér., XIX (1912) 416 suiv.). Vgl. Brockelmann, o.c, I 194 f.

Het hs. is van 683. Een afschrift van ruim de helft van het hoofdstuk

over de Rafida (p. 9 sqq.) dank ik aan Mr. A. H. van Ophuysen, des-

tijds kanselier-tolk bij de Nederlandsche Legatie in Constantinopel, die

echter door omstandigheden verhinderd was het hoofdstuk te voltooien.

Van het hoofdstuk over de Zaidiyya (p. 30, ig
—

35i-?^-2) kreeg ik roto-

graphieën door vriendelijke bemiddeling van General-Konsul Dr. J. H.

Mordtmann te Constantinopel.

Bahgat al-Z. = Paris Bibl. Nat., Blochet, Cat. de la collection de manuscr.

oriënt formée p. M. Ch. Schefer^ N°. 5977: Bahgat al-zaman fï
ta'rïkh al-Yaman van Abu '1-Mahasin 'Abd al-Baqï b. 'Abd al-Magld al-

Qurasï (rand f. 2b\ al-'^Adanï al-Yamanï), 680—743. Vgl. Brockelmann,
ö.

t.,
II 171, Nachtr. S. 709.

— Het werk was een der bronnen in al-

Khazraéï's al-Kifaya. Van de twee 'folieeringen is die met inkt (blad

voor blad) gevolgd.

Berl. 1299 = Kit. durar al-ahadit al-nabawiyya bil-asanïd al-Yahyawiyya
. van ^Abd Allah b. Muh. b. Hamza b. Abi 'l-Na^m (omstr. ^60); daar-

van het historisch aanhangsel f. 53^—58<5. Vgl. Brockelmann, o, c, I 402,
en zie bl. 277.

al-óahiz, i^«j«/ = Br. Mus. Or. 3138, Rieu, 0.^., N°. 11 29: Kit. mukhtarat

fusül al-Gahiz. Vgl. bl. 69 n. 6.

al-óanadï = Paris Bibl. Nat., De Slane, Caif., N°. 2127: Kit. al-sulük fi

tabaqat al-^ulam^ wal-tnulük van Baha^ al-Dïn Abü *^Abd Allah Muh. b.

Yüsuf b. Ya*^qüb al-6anadï. Vgl. Brockelmann, o.c, II 184*, Kay, Yaman,
XII sqq. ;

het door Kay uitgegeven gedeelte omvat f. 300:, 7—32^,/^,



H. W.^ I = München cod. ar. 86, E. Gratzl, Die arab. Handschriften der

Samml. Glaser in der . . . StaatsbibHothek zu München (MVAG. 19 17),

198: al'Had'^iq al-wardiyya fi manaqib cc'immat al'Zaidiyya van Ha-

mïd b. Ahm. al-Mahallï al-Hamdanï (gest. 652). Vgl. Biockelmann, 0. f,,
I

325; Strothmann, o.c.^ Der Islam^ I 361. In dit deel is vaak Maqatil

al'Talibiyyin van Abu '1-Farag al-Isbahanï aangehaald. De tekst van dit

hs. f. ioóü:, 10—b^ 12^ staat niet op zijn plaats, maar behoort te volgen

na Ii6b^i8.

H. W.^ 11= Br. Mus. Or. 3786, Rieu, o.c,^ N°. 534: het tweede deel van

het hiervopr genoemde werk.

Ibn al-Mu^awir = Paris Bibl. Nat., Blochet, o.c.^ N°. 6021:
.
Tct'rikh al-

Mustansir. Over den naam van den schrijver (omstr. 630) vgl. de Goeje

in Actes du onzième Congres intern, des Qrienta/istes^^^ sect, (Paris 1899),

30—31-

Ibn al-Murtada, al-Gawahir wal-durar = Hs. uit de verzameling van Prof.

Dr. Snouck Hurgronje, die het welwillend te mijner beschikking stelde.

Het in Rabi*^ I II 77 voltooide afschrift bevat al-Bahr al-zakhkhar van

al-Mahdi li-dïn Allah Ahm. b. Yahya b. al-Murtada (gest. 840) van af

Kit. al-inilal wal-nihal^ met marginale commentaren* Kit. al-^awahir

wal-durar is een onderdeel van dit werk. Vgl. Brockelmann, o.c.^ II 187;

Griffini, / manoscr. sudarabici di Milano^ N°, 45 {RSO.^ II 146 sgg.).

al-Ifada = Leiden 1974, Cat. Cod. Arab.^ Il 63: Kit. al-ifada fi tcc'rlkh

al-cê'imma al-sada van al-Natiq bil-Haqq Yahya b. al-Hus. b. Harün

(geb. 340, gest. 424, Yawaqit al-Siyar^ f. 164a:, b). Vgl. Brockelmann,

o.
c.^

I 402; Strothmann, o.
c.^

in Der Islamy I 358 ff.,
II 64 f. -^ Een

voorname bron voor dit werk was de Kit. al-masabïh van Abu 'l-*^Abbas

al-Hasanï (vgl. bl. 48 n., 308).

al-^Jqd al-tamïn = Br. Mus. Or. 3976, Rieu, o.c.^ N°. 210 \\ al- Iqd al-tamln

fi tabyin ahkam al-a'iptma «/-/^aöTJ» van al-Mansür billah '^Abd Allah

Hamza (geb. 561, gest. 614). Vgl. Brockelmann, o. c, I 403 f. Ook aan-

wezig in München 141, Gratzl, o.c.^ 199.

al-Kifaya = Leiden 302, Cat. Cod. A7-ab.^ ïl 76 sq.: Td'rikh al-kifaya

wal-i^lam fi-man waliya ''l-Yaman iva-sakanaha min al-islam van^Alï b.

al-Has. b. Wahhas al-Khazrag;! (gest. 812). Vgl. Brockelmann, ö.V., II

184; Kay, Yaman^ XYÏL

al-Lah^ï = Berl. 9664: een geschrift, waarin sai^ min akhbar al-Zaidiyya

bil-Yamdn min al-afUdil min Al rasül Allah .... wd-sfatihim min bc^d

al-Hadi enz., een fragment van een werk van Muslim b. Muh. b. óa'^far

al-Lahgi, die volgens Yaqüt, IV 352, omstreeks 530 leefde en ook een

Kit. al-utrim^a fi su^ar^ al-Yaman schreef. Over de brbn, die al-Lahéï

in het eerstgenoemde werk gebruikte, zie bl. 303 ben. Vgl. Strothmann,

o.
r., in Der Islam^ I 363 f.

Ma^iü^^ I= Br. Mus. Or. 3798, Rieu, o.
f., N°. 206 : MaiviT^ min hutub

al-imam al-Hadï ila H-Haqq Yahya b. al-Hus. enz. .



XI

Mainm\ II = Münqhen cod. ar. 43, Gratzl, o.c.^ 199: al-Óu^ al-tanl min

Maimü^ al-Hadl ila ''l-Haqq Yahya b. al-Hus. enz. Over den inhoud en

stukken, die ook in den zooeven genoemden bundel van het Br. Mus.

voorkomen, zie bl. 267—271, 27^, 276, 277. F. io^a^i2 sqq., geeft een

bericht over al-Hadï's komst in Yemen in 284, na de basmala ingeleid

met qala Abü óa^far Muh. b. Std. al-Küfly dat grootendeels letterlijk

overeenkomt met Slra^ f. \\a infra—12a supra, maar daar op naam

staat van Mul), b. '^Ubaid Allah. — Dé bl. 267 n. 3 vermelde aanteeke-

ning op het titelblad is van de hand van Ibr. b. Muh. b. "^Abd Allah b.

al-Hadï enz., wellicht Sarim al-Dïn, vgl. Brockelmann, o. c.^
II 188 N^. II.

Makhül b. al-Mufaddal (var. al-Fadl) al-Nasafï = Cat. Codd. Mss. Oriënt.

Bibl. Bodleianae^ I, codd. mss. arab. N°. CXXXII (p. 64a): Kit. al-radd

^ala ahl al-bida^ tüal-aiwïï' al-'dalla at-mudilla. De schrijver, wiens kunya

Abü Mutï^ was, stierf in 318 (Haééï Khalïfa, ed. Flügel, V 346; P.

Casanova, ö.r., y.A.r^ loe sér., XIX ^igN.). Bab aZ-Zaidtyyaf. $Sb—$gb.

Nihal anon. = Leiden 145, Ca/. Cod. Oriënt.^ II 188. De schrijver, die

omstreeks het midden der .8ste eeuw in Yemen leefde, is onbekend even-

als de titel.

al-Nuwairï I = Leiden 2 ^ II I Cat. Cod. Arab.^ I 17: Nihayat al-arab

al-Nuwairï II == Leiden 2 /
. j ƒ? funün al-adab van al-Nuwairï (gest.

733). Vgl. Brockelmann, 0. ^
.,

II 139 f.

Par. 5982 = Bibl. Nat., Blochet, o.
<r.,

N°. 5982. Volgens het titelblad (f. ia)

bevat dit hs. al-^u^ al-rabf min ta'rïkh Muslim al-Lah^i. De juistheid

dezer mededeeling moet betwist worden. De auteur duidt zichzelf ano-

niem aan met qala musannif al-kitab (f. 78*5, 8ia supra, 21 7<5, 7(5", 22i<5,

242^,/) en noemt 627 als het jaar, waarin hij schreef (f. 24^, lo'. qala

musannif al-kitab wa-nahmi
''

l-yawm fï sana 62y\ f. 253^: wa-fï sana

627 wa-hiya sanatuna hadihi). Dit jaartal past dus allerminst bij den

-. hier boven van Muslim al-Lahgï opgegeven tijd. Het gedeelte, waarin

al-Lah^i's naam voorkomt, f. 201^, j—21
7(!', 18^ geeft den sterk ver-

korten tekst van f. 4i<5—59^ van het hiervoor genoemde werk van dezen

schrijver.

Sibt Ibn al-Gawzi, Tadkirat al-khawass (min al-umma bi-dikr khasa'is al-

ci'imma) = Leiden 915, Cat. Cod. Arab.^ H 55 sq. Vgl. Brockelmann,

cc, l UT.

al-Sifftt al-hawl = Br. Mus. Or. 3898, Rieu, 0.
£-.,

N°. 1223 V: al-Simt al-

hawï al'vmttasi^ ma^alulm lil-rawï van Ism. b. al-Hus. Óa*^man (gest.

1256).

Simt al-la^al =z Leiden 1970, Ca/. Cö^/. Arab., II 66 sq.: Simt^ al-ld'al ft
sié^arTv' al-Al van Ism. b. Muh. b. al-Has. b. al-Qasim (gest. 1078 of

1079). Vgl. Brockelmann, 0.
f..

Il 402.

Slra = Br. Mus. Or. 3901, Rieu, o. c, N°. 531: Slrat aUHadï. De samen-
steller van dit biographisch werk was 'Ali b. Muh. b. 'Ubaid Allah al-

'^Abbasi al-^Alawï. Hij trok in Du '1-Higga 285 uit Medina naar Yemen



XII

en' stond daar, aanvankelijk onder leiding van zijn vader, in dienst van

al-Hadï (z. Register). Hij maakte voor zijn werk gebruik van opteeke-

ningen van Muh. b. Sul. al-Küfï, van mededeelingen van zijn vader en

Muh. b. Sa'^ïd al-Yarsumï (z. over hen het Reg.) en van zijn eigen er-

varingen. Het werk, zooals het hs. het biedt, heeft bij alle uitvoerigheid

een fragmentarisch karakter. F. 2b—3^, na de basmala beginnend met

geeft, een overzicht over al-Hadï's betrekking tot Abu '1-^Atahiya, zijn

komst in San^a' en het verzet der Al Ya^fur en Al Tarïf (vgl. bl, 190—
199). Dan gaat de tekst f. 3*5 (midden) met Lj|^ ^y jCtf \i-ic»5 JS,

V\
Aiijfu, i^\ aV^jA i5->A iS^^\ «uj ^^\ ^'^\ O^^J^ ^^

f^' J^J

abrupt over tot een aan Muh. b. Sul. al-Küfï ontleende uiteenzetting

(vgl. bl. 117 n. 3), die ten slotte uitloopt in berichten omtrent al-Hadï.

F- 133^9? heeft als onderschrift: J^ ^ aïJ^L)^
^ A»,«^ ciJiJi "r

Oy»^ /""iL^ ^\^
— 'F' I34«= maakt een nieuw begin met : ^^J\ <v\l\ .«.1

Oi^ «-«j U)*^j %lj\
^^ • • • • 3^1 c^i t?.>\i>i jV->.i ^^* ^yS \.^j ƒ""*>''

F. 156^,/, sluit met hamdala en tasliya. Dit gedeelte is, gelet op de

eulogieën na de vermelding van al-Hadï (bijv. i$6a^6^S: dl-iniam a^az-

zahu Ulah\ f. I36(J, ^, 6\ al-Hadi ayyadahu ''llah\ I40«, 18^ 140^,^:
al-Hadï d'azzahü ''llah\ blijkbaar tijdens diens leven opgesteld. Het be-

treft gebeurtenissen, waarbij de samensteller en zijn vader nauw betrokken

waren (vgl. bl. 180 vv.) en is misschien ontleend aan een soort van dag-

boek. F. 156^, ^, opent een bericht beginnende met ^^^\i\ v-iW*^ tCjj

—
C^Jr iS>\y>, o^ [verbeterd uit

4£>_,^] <-jj^ j*-^ O^ j^ 6^^ ciV

dat met het opschrift: ^Jl\ ^^^\ 4ji\ ^ ,.., ^'^^\ ^ ^s^ c^ ^.Jjj

ook voorkomt in Ma^tnï^^ I f. 77 3, 18
—

78^, .sjj daaruit kan meteen een

stuk, dat Sira^ f. 156^, 77, na ^^ is weggevallen, nl. f. 78a, 10—
uit.,

aangevuld worden. Op dit stuk volgt een relaas over al-Hadi's verkeer

met zijn onderdanen, overgeleverd door Muh. b. Sa'^ïd, f. 1570, 79
—

158», 7Ó (begin: j^;>U,l JjJ \l
J\5

Juiw ^^ X^ ^-i«>j)
= Maimü\

I f. 78^ infra—80a (begin: £\ tcj ^^ j^\ Ju*<-
^y, X^ Ujc,). Aan-

ui *

vangend met: «u,\ J\ AÜi\ .6js.\ jt-\^\ y\ »-\j W.
J\5 *^\yj\ j^ ^>.J

A óJ*o é\ ^%^\ V^ "^cA ci^ i^-^^^ begint f. I58«,77, een gedeelte,

dat zakelijk aansluit bij het verhaal van den terugkeer van Abu,'l;Qasim Muh.

uit zijn gevangenschap f. io?>b (vgl. bl. 212 v.); uit de eulogie zou men

kunnen besluiten, dat het ten deele tijdens het leven van Abu '1-Qasim,

dus voor 310, opgesteld is; evenwel worden f. 165a! sqq. 2ijn dood en
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latere gebeurtenissen vermeld. De Sira van al-Hadï eindigt feitelijk f.

162a met de mededeeling van zijn overlijden. Lacunen in het hs., be-

halve de reeds genoemde, zijn aangeduid bl. 154 n. 6 en 214 n. 7.
—

Het hs. der Sira^ dat in Milaan Ambros. E 57 blijkt aanwezig te zijn

(Griffini, Lista dei manoscr. arabi etc. RSO.^ IV 1038), kon slechts voor

een klein gedeelte geraadpleegd worden (vgl. bl. 294).

al-Safï = Berl. 10281: Kiiab al-safl van al-Mansür billah ^Abd Allah b.

Hamza, geschreven in 609. Over de verhouding van dit werk tot de

Kit. al-Umda van den Imamiet Yahya b. al-Has. . . . b. al-Bitrïq al-

Hillï zie bl. 15 n. i.

al-Tariuman = Br. Mus. Add. 18513, Cat. Cod. Orietit. Mus. Br.^ p. 415

N". DCCCCVII : al- Tar^uman al-nnifattih li-tamarat kam^im airbusfan

van Badr al-Dïn Muh. b. Yahya b. Ahm. (omstreeks 950). Vgl. Brockel-

mann, o.c.^ II 186 N". 5.

Tiraz = Leiden 304, Cat. Cod. Arab.^ II 113 sqq, : Tiraz d'lam al-zaman

< fi tabaqat c^yan al-Yaman van *^Alï b. al-Has. b. Wahhas al-Khazra^I.

Vgl. Brockelmann, 0.^., II 184 f.; Kay, Yaman^ XVI.

al-*^übaidallï = Leiden 686, Cat. Cod. Ai-ab,^ II 62 sq.: Tahdïb al-ansab

wa-nihayat al-a^qab van Abu '1-Has. Muh. b. Abï óaTar Muh. b. °Ali

. . . . b. "^Ubaid Allah al-A*^rag (4de eeuw).

Yawaqit al-Siyar = Br. Mus. Or. 377 1, Rieu, o. c.^ N°. 420: Kit. yawaqlt

al'siyar fi sarh Kit. al-gawahir wal-durar van al-Mahdï li-dïn Allah Ahm.

b. Yahya b. al-Murtada, een onderdeel van zijn commentaar op zijn al-

Bahr al-zakhkhar. Vgl. Strothmann, o. c, in Der Islam^ I 362.

Eenige andere hss. zijn ter plaatse voldoende aangeduid; vgl. bl. 48 n.,

71 n. 3, 201 n. 8, 290, 310.



AFKORTINGEN.

Abu '1-Mahasin = Ibn Tagrïbardï, al-^Nn^üm al-zahird^ ed. JuynboH, Leiden

1855—61.

Ag. = Kit. al-aganï^ qA. Cairo 1285.

al-6agdadï z. Farq.

B G A. =z Bibl. Geographortim ^ra^/V^Jrz/»?, ed. de Goeje, Leiden 1870— igo6.

Brockelmann, G.A.L, = Gesch. der arab, Litteratur^ Weimar 1898—99.
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INLEIDING.

De dood van den Profeet stelde de eenheid zijner ge-

meente en daarmee het bestand van zijn levenswerk voor

een zware proef. De openbaring gaf geen antwoord op de

vraag, hoe na den dood van haar orgaan over de opperste

leiding zou beslisjt worden of wien zij zou toekomen, eene

leemte, die vaak op bedenkelijke wijze de eendracht der

Muslims zou verstoren.

De rivaliteit tusschen de Muha^irün en dé Ansar en tus-

schen de laatsten onderling, onder het onmiddellijk gezag
van den Profeet verdoofd, laaide met kracht op na zijn

overlijden. Met elkaar strijdige aspiraties verdeelden ook de

Muha^irün. Nog lag het lijk van den Gezant Gods onbe-

graven in zijn woning en was men ternauwernood zich be-

wust geworden te staan voor de werkelijkheid van zijn ver-

scheiden, of het dreigde onder het afdak der Banu Sa'^ida

tot stormachtige tooneelen te komen over de keuze van

een leider. De naijver tusschen Khazra^ en Aws verlamde

de kracht van een streven der Ansar naar de hegemonie.
Voor de doorzettingskracht en het persoonlijk overwicht

van Abü Bakr en het energiek optreden van ^Umar, onder-

steund door de houding der Aws binnen en der Aslam
buiten de vergadering, verstomden de aanspraken der Khaz-

ra^. In de rumoerige bijeenkomst werd de huldiging van
Abü Bakr doorgedreven. Daarmee was het gevaar voor

splijting in den jongen theocratischen staat bezworen. Vol-

gens Lammens had Abü Bakr tevens het doel van eene

lang gekoesterde eerzucht en van een welbewust streven

bereikt.

Ofschoon de overlevering uit tendentieuze oogmerken en
vrome bedoelingen (idealiseering der oudste gemeente) ver-

troebeld is, blijkt toch duidelijk, dat niet allen instemden



met de gevallen beslissing. Warei;i eenerzijds de Khazraé

overrompeld, aan den anderen kant was zij doorgezet zon-

der medeweten of medewerking van de meeste Muhaéirün,
daaronder de den Profeet het naast bestaanden, de Banu

Hasim. De wijze, waarop deze laatsten den Profeet steels-

gewijze in het nachtelijk uur, tegen plaatselijk gebruik in,

begroeven in het vertrek, waar hij gestorven was ^),
zon-

der dat zijne getrouwste gezellen daarbij tegenwoordig wa-

ren, wijst er op, dat zij met den gang van zaken maar

matig waren ingenomen, '^x^lï was in zijn verwachtingen,

gebouwd op zijn dubbele verwantschap met den Profeet

en op het aanzien, dat hij daardoor genoot, teleurgesteld.

Hij weigerde aanvankelijk — en verscheidene anderen met

hem — Abü Bakr als opvolger van Muhammed te erken-

nen ^). De wanverhouding werd nog verscherpt, doordat

Abü Bakr weigerde te voldoen aan Fatima's verzoek om
haar in het bezit te stellen van hetgeen zij of meer nog
haar echtgenoot als haar vaderlijk erfdeel beschouwde,
vooral de oase Fadak, over welker opbrengsten Muhammed
naar eigen goedvinden zoo had beschikt, dat zij in het bij-

zonder de Banu Hasim waren ten goede gekomen '^).
Er was

zoo in de oudste gemeente een groep, die zich wegens niet

bevredigde eer- en hebzucht van sommigen hunner veron-

gelijkt achtte *). Deze éï'^a in nuce was er niet op uit om

i) Een hadït moest deze handelwijze rechtvaardigen, vgl. I. S., II ii 71, <5—
33'^ I. His., 1019 paen.

2) Vgl. Caetani, A?tnali delV Islam^ a. ii §§ 36—60; SHidi di storia orienf.^

III, C. XII', Lammens, Le y^Triumvirat'^^ ASoü Bekr^ ^Omar^ Aboü Obaida^

MFOB.^ IV 113 SVV.; id., Le Califat de Yaztd
/'•'-, ib.^ 287 svv. De orthodoxe

traditie tracht de ware reden van '^Alï's halsstarrigheid te verbloemen, I. S.,

II II 101,/ósqq. — De Zaidietische kritiek op het ï^?«5'^-argument ten gunste
van Abü Bakr's imamaat laat niet na deze oneenigheden in een schel licht

te zetten. Vgl. al-Hadï's verhandeling fl tatblt al-iniaina^ welker inhoud in

het laatste hoofdstuk zal weergegeven worden. Hij beroept zich o. a. op een

verklaring van ^ümar, die van den kansel zou gezegd hebben, dat de bai^a van

A.B. een staatsgreep geweest was (e^Vs \j^ J\ :>\c. ^^ \a^ t^
\5_j l^\

vgl, Ya^q., II 181, /ó; I. His., 1013, /^ sqq-j Lammens, o.
f., 142 N. 6).

3) I. S., IIii 85 sq.; Annali^ a. 11 §§ 51
—

53, 202—208. Over de strek-

king van den hadït, dien men A. Bakr in den mond legde vgl. Goldziher,
M. 5., II 102

ff.;
het schijnt mij echter toe, dat hij reeds vroeger opgekomen

is dan daar aangenomen wordt (zie bl. 17).

4) Vg], Snouck Hurgronje, i^^H'ö, I 32.



tweespalt in de gemeente te verwekken en haar leiders

moeilijkheden . te bezorgen ;
daarvoor was zij zeker ook te

zwak. Alleen maar, haar grieven zouden, opgeblazen en in

tendentieus licht gesteld en gesteund door tradities, later

nog vaak de rust en de eendracht verbreken.

Gedurende eenige maanden hield ''Alï zich mokkend terug;

na den dood van Fatima verzoende hij zich noode met

Abü Bakr, vooral gedreven, naar het heet, daardoor, dat

hij de achting voor zijn persoon zag verminderen').

Onder de regeering van Abü Bakr en *^Umar treedt ^Alï

weinig naar voren. Het weinige, dat van hem medegedeeld

wordt, blijkt niet zonder bedenking te zijn. In Saif's ")
be-

richt over de afvallige stammen, die Medina bedreigden,

draagt Abü Bakr de bewaking van de toegangen ^)
tot de

stad op aan ''Alï, al-Zubair, Talha en ""Abd Allah b. Mas^üd,

van wie de eerste drie hem nog maar pas de huldiging ge-

weigerd hadden *). Ook de verhouding van *^Alï tot ""Umar

tracht de traditie, zooals Saif die geeft, anders voor te

stellen dan zij tusschen deze twee mannen van zoo uiteen-

loopend karakter naar alle waarschijnlijkheid was. Zoo vindt

men "^Alï als "^Umar's plaatsvervanger over Medina ^) ; hij

behoort met Talha, al-Zubair e. a. tot de personen, die door

*^ümar geregeld geraadpleegd worden ^), en zijn raad wordt

op prijs gesteld en gevolgd '). Hij bespreekt met Talha

en al-Zubair het plan om '^Umar's inkomsten te vermeer-

deren en prijst hem bij gelegenheid om zijn ingetogenheid ^).

'Alï stelt den khalief voor zichzelf boven aan te plaatsen

op den dïwanj ^Umar geeft echter den voorrang aan al-

^Abbas; volgens al-Ya^qübi natuurlijk aan "^Alï en zijn beide

i) Tab., I 1825 infra sqq. vgl, Annali^ a. ii, § 208; het bericht is niet

zonder tendentieuze trekken vgl. bl. 2 noot 3.

2) Over de onbetrouwbaarheid van Saif vgl. Wellhausen, Prolcg.^ 3ff.

3) Anqab\ Annali minder juist: „opere di difesa".

4) Tab., I 1874; Annali^ a. ii § 119 cf. § 37 N. 3, § 112 sgg.-, § 115

(Hubais): "^Alï naast "^Umar in den raad van A. Bakr.

5) Tab., I 2212—4, 240ig, 2404, 2532 (Ya'q., II 167, /j 'Utman).
6} Tab., I 2213, 14^ 2415 infra, 2417 sq., 2453 sq., 2480 (al-Waqidï), 2510, 9,

2610 sq., 2613,2 sqq.

7) Tab., I 2454,2, 2480 (vgl. Ya'^q., II, 166), 2510,70, 2613 infra; over de

hooge waardeering van "^Umar voor "^Alfs oordeel vgl. I. S., II 11 102 passim,

8) Tab., I 2416, 6 sqq., 2450, 6.



zonen
').

Telkens blijkt de bedoeling voor te .zitten om een

hooge waardeering van '^Umar voor '^Alï te doen uitkomen

en de beide Gezellen in eendracht met elkaar verkeerend

voor te stellen. De éfietische traditie liet zelfs '^Umar '^Ali.

het waardigst vinden om hem op te volgen ^).
Waar '^Alï

tegen '^Umar Küfa C^Iraq) en Khurasan looft, zijn al zeer

duidelijk latere verhoudingen weerspiegeld ^).

Mogelijk heeft echter *^ümar uit politieke overwegingen
^Alï als een der voornaamste Gezellen niet geheel terzijde

geschoven en had ook zijn huwelijk (Du 1-QaMa 17) met

Umm Kultüm, de dochter van ^Alï en Fatima *), dat zeker

hunne verhouding wijzigde, daarin zijn grond.
Dat "^Alï zijne aanspraken op de bewindvoering niet had

prijsgegeven, bleek duidelijk, toen hij als lid van het kies-

college mede den opvolger van *^Umar had aan te wijzen.

In deze vergadering kwam het eerzuchtig streven van de

meeste harer leden tot scherpe uiting. De beide schoon-

zonen van den Profeet met hun aanhang stonden ten slotte

tegenover elkander. ^Alï en de Banö Hasim werden opnieuw
overstemd

;
na veel intrigue kreeg door de bemoeiingen

van *'Abd al-Rahman b. *^Awf de keus van ^Utman haar

beslag ^).

Met '^Utman kwamen feitelijk reeds de Umayyaden aan

het roer. Al spoedig bleek, dat hij zich liet beheerschen

door zijn familie, wier leden in invloedrijke en winstge-

vende posten gezet werden. Ontevredenheid over de be-

stemming der staatsinkomsten, die onder het krachtig be-

i) Tab., I 2412,6 sqq. ; Ya'^q., II 175,7 sq. cf. uit.

2) Ya*^q., II 181 infra sqq.

3) Tab., 1 2514, 2684.

4) I. S., VIII 339 sq.; Ya'q., II 171; Tab., I 2529, 2733 sq. (al-Mada'ini),

volgens welk bericht, dat in de Annali delV Islam onbesproken blijft, U.

Kultum bt. A. Bakr den khalief om zijn ruw karakter had afgewezen.— Het

aangegeven motief voor een huwelijk met een bloedverwante van den Pro-

feet (Ya'q., /. f., vgl. Tab., I 2734, /^) kan berusten op religieuze inkleeding van

politieke oogmerken. 'Alï kan er ook zijn bedoelingen mee gehad hebben;

zijn dochter kreeg bovendien een aanzienlijke huwelijksgift. „Erotismo senile"

verklaart deze verbintenis m. i. niet voldoende, vgl. Annali^ a. 17, §§ 194—
196; Lammens, Et. sur Ie regne du caïife omaiyade Mo^awia

I'^'>\ MFOB..^
III 171—2, 182.

5) Tab., I 2776 sqq.
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wind van 'Umar latent gebleven was, en misnoegen der

vromen over de opkomende verwereldlijking kwamen zijn

tegenstanders te stade. Men achtte de eischen van Qur^an

en Sunna te kort gedaan. Er werd stemming gemaakt tegen

den khalief in de provinciën zoowel als in Medina, vooral

in de kringen der oudste Gezellen. ""Alï, Talha en al-Zubair

moedigden de ontevredenen aan, in de hoop eenmaal hun

eerzucht bevredigd te zien. De beweging in Küfa en Egypte
werd geleid door personen, die ^Alï waren toegedaan. De

rebellie of, zooals "^Utman's tegenstanders het noemden, de

^ihad brak uit in 34. '^Utman, die geen steun had in Me-

dina, trachtte tevergeefs de ontevredenheid te bezweren.

Het kwam tot een belegering van zijn woning, die eindigde

met zijn vermoording (Du l-Hi^éa 35). Hiermee was in de

eenheid der gemeente een breuk geslagen, die moeilijk te

heelen zou blijken *).

*^Alï, nu de meest aangewezen persoon onder de Gezellen,

zag eindelijk zijn wenschen verwerkelijkt. Hij had de sym-

pathie der meeste Ansar en werd gehuldigd met den steun

der revolutionnairen, nadat hij reeds gedurende de belege-

ring van ^Utman's dar gedaan had wat des imams was.

Met het khalifaat aanvaardde hij ook de schuld van deze

omwenteling. Zijn teleurgestelde mededingers, medewerkers

tevens aan den val van "^Utman, weken uit en trachtten

hunne medeplichtigheid uit te wisschen door in bondge-

nootschap met ^A.^isa, aartsvijandin van "^Alï, op te treden

als wrekers van den gevallene. Hun steunpunt was Basra.

*^Alï begaf zich naar Küfa, dat voor hem bewerkt was. Met
de Küfiërs won hij den Kameelslag (óumada II 36), die

hem voor goed van deze tegenstanders bevrijdde. Basra

erkende nu ook ^Alï en overig ''Iraq volgde. "^Ali nam resi-

dentie in Küfa, Medina hield op hoofdstad te zijn.

Een geduchter tegenstander bleef nog over. Wraak voor

•^Utman was voor Mu"^awiya een welkome aanleiding om te

trachten de in Arabië verloren macht der Banu Umayya in

Syrië te behouden en te versterken. Hij kon op de Syriërs
rekenen. List bewaarde hem voor een waarschijnlijke ne-

derlaag te Siffin (Safar 37); de indirecte werking daarvan.

i) Wellhausen, Proleg.^ § 14; Das arab, Reich^ 25ff.



scheuring in '^Alï's gelederen (afscheiding der Harüriyya),
was hem niet minder voordeelig. ^Alï achtte zich door de

schijnvertooning, die scheidsgerecht heette, niet gebonden.
Voor opnieuw tegen de Syriërs te trekken, zag hij zich

genoodzaakt, eerst met de Khari^ieten af te rekenen. En
daarna waren weer de Küfiërs niet bereid hem te^ volgen.

Zij waren '^Alï welgezind, maar zeer wispelturig en erop

gesteld, dat met hun wenschen rekening werd gehouden.

Daarbij was ^Alï's persoonlijkheid niet krachtig genoeg om
hen te beheerschen. Mu'^awiya veroverde intusschen Egypte
en bestookte '^Iraq. Toen hij zich te Jerusalem had laten,

huldigen, ging men zich ten strijde rusten. Voordat de

wapenen beslisten, werd '^Ali in de moskee van Küfa door

een Kharigiet doodelijk verwond (Ramadan 40) ^).

'^Alï's zoon al-Hasan, die na zijn dood de huldiging ont-

ving, miste energie en lust om voor de heerschappij te

strijden, ofschoon de Küfiërs nu klaar stonden. Voor grof

geld liet hij zich afkoopen ^), iets wat hem later als ver-

dienste zou aangerekend worden
^).

i) Wellhausen, Das arab. Reich^ 35fF., 47—(i6\ Lammens, MFOB.^ II

I—39.
— De verschillende tegenstanders van 'Alï kregen mettertijd be-

paalde benamingen, onder welke de Sï'^ietische en ten deele ook de Sunnie-

tische overlevering hen ook door den Profeet laiat veroordeelen. Zoo heet

^All (Ya*^q., II 225, /ó; al-Riyad al-nadira^ II 240 supra) de bevechter van

de nakitün^qasitTm en inariqün\ volgens al-^Iqd al-tamin^ f. ^a infra sq., zijn

de tegenstanders in den Kameelslag de nakitUn^ misschien omdat hun bestrij-

ding met Qur. IX 12, gerechtvaardigd werd, daar volgens sommige berichten

Talha en al-Zubair "^Ali gehuldigd hadden (vgl. Wellhausen, Próleg.^ 136 5

al-Kamil^ 1 84, /ó). Mu"^awiya c. s. kregen het epitheton ^c«V««, waarschijnlijk

in aansluiting aan Qur. LXXII 14, 15. NakitUn en qasitün komen reeds voor in

een vers van al-Sayyid al-Himyarï, Ag.^ VII 21, 5'j' (fragmentarisch en daardoor

onverstaanbaar). De Khawari^ werden reeds vroeg, evenals ook hier, met

iiiariqtm {niariq komt ook in algemeener beteekenis voor, vgl. Tab., Gloss.

s, v.5 van 'Umar, Ag.^ VII 13, ó, in een vers van al-S. al-H., vgl, Goldziher,

Spottnamen der ersten Chalifen^ WZKM.^ XV 334, 9) aangeduid met toe-

passing van een door Wellhausen, Oppositionsparieien^ 1 5 u.
f-, aangehaalden

hadït (vgl. I. Hanbal, Mtisnad^ I 256, j* sq., III 32,9 sqq., 33,7 sqq., paen.

sq., 45 infra, 48, /-^ sqq.) op hen. Deze benamingen met daarop betrekkelijke

overleveringen en toelichtingen vindt men ook Anwar al-yaqin^ f. I4<5 sqq.,

f. 19» sqq., f. 26^ sqq.

2) Vgl. Wellhausen, Das arab. Reich.^ 66fF.

3) Nöldeke, Zur iendenz. Gestalttmg der Urgesch. des Islam's.^ ZDMG.^
LH 32f. 5 Tirm., II 306, ^ó sqq. (manaqib al-Hasan wal-Husaiti).



;

Zoo waren de Muslims weer onder éénen leider veree-

nigd. Hoezeer Mu^wiya zich ook beijverde deze eenheid

(^ama^a) te bevestigen, zij bestond toch slechts voor het

uiterlijke. Immers de tegenstelling Syrië —''Iraq, die zich in

den strijd tusschen Mu^awiya en ''Alï weer voelbaar maakte
^),

bleef nawerken en nam mettertijd toe in scherpte. ''Alï's

korte regeering had haar centrum in ^Iraq gehad, nu moest

men zich onder Damascus schikken. De politieke idealen

der^Iraqers, de Kharig;ieten uitgezonderd, hechtten zich

vast aan "^Alï en zijn geslacht, patriottische gevoelens en

ontevredenheid met de regeering uitten zich in partijkeuze

voor een lid der familie van den Profeet ^). Dit geschiedde
vooral onder invloed van religieuze voorstellingen, die zich

op den van syncretisme doortrokken bodem van '^Iraq spoe-

dig aan hunne personen vastzetten. Invloed van docetische

beschouwingen — ook den Qur^an niet vreemd — en van

parousieverwachtingen, die verwantschap verraden met die

der apokryphe en pseudepigraphische literatuur, deed zich

gelden. Kort na den dood van "^Alï verkondigde *^Abd Allah

b. Saba, dat niet '^Alï, maar een demonisch wezen (saitan)

vermoord was, '^Ali daarentegen in de wolken was gevaren,
waaruit hij eenmaal zou neerdalen om zich te wreken op
zijn vijanden en de aarde te beheerschen ^). Dergelijke ver-

wachtingen vonden te lichter ingang, daar men het einde

der wereld zeer nabij geloofde *).

De Umayyaden zochten de Hasimieten langs vredelie-

venden weg onschadelijk te maken. In het bezit der macht

i) Vgl. verzen van Ka'^b b. Óu'ail al-Kamil^ 184 uit. sq.

2) Vgl. .Wellhausen, Oppos.^ 56; Mu'^awiya als representant der Syrische
idealen vgl. Lammens, Yazid^ MFOB.^ IV 249 sv.

3) Vgl. Isr. Friedlaender, ^Abdallah b.^Saba^ Z.A.^ XXIII 296ff., bes, 326f.,
XXIV

iff.; Enz. d. Isl. u. "^Abd Allah b. Saba; Goldziher, Vorles.^ 227, 265.
In de voorstelling van de omhullende wolk is ook Mandeesche invloed mo-

gelijk, vgl. Brandt, Die mandaische Religion., I53f. De oorsprong der voor-

stelling van bliksem en donder als geesel (glimlach) en stem van '^Alï zou
in de Babylonisch-Assyrische mythologie kunnen liggen, vgl. Jastrow, Die

Religion Babyloniens u. Assyriens, Giessen 1905, I 150.
— Misschien was

*^A. b. S. reeds onder "^Utman opgetreden met de leer van Muhammed's weder-
komst en had hij voor "Alï geijverd als diens wasi^ vgl. Friedlaender, Z A
XXIV 9— ï5.

4) Snouck Hurgronje, Der Mahdi^ 4, 6.
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gekomen, gedachten zij gaarne de gemeenschappelijke af-

stamming. Zij overlaadden hen nu met geld en gunst, die

de van huis uit arme Banu Hasim gretig aannamen. Deze
leefden ervan in weelde, waarin zij ^Alï en Siffïn dreigden
te vergeten, en wierpen het zilver even kwistig rond zich,

als het hun toegedeeld was, om daarna te Damascus weer
nieuwe toelagen af te bedelen. Eigenlijk beschouwden zij

deze als datgene, waarop zij rechtens aanspraak hadden
*).

In een streven om zelf de beschikking over dit „recht" te

krijgen, stonden de Banu Hasim allerminst schouder aan
schouder. Wie nog politieke eerzucht had behouden, was
niet van zins die voor den ander op te offeren. Ook ten

aanzien der Hasimieten paste Mu^awiya het divide et im-

pera voorzichtig . toe. Wie echter, zooals al-Husain, ondanks

zijn verschijnen aan het hof en het aannemen der vorste-

lijke gaven, reden gaf tot argwaan, liet de khalief scherp
in het oog houden \
De Sfat '^All was vuriger dan zijn zonen. Door het ver-

vloeken van *^Alï op den minbar lieten Mu*^awiya en zijn

opvolgers haar voelen, dat zij, die om ''Ali's wil het goed
recht der nieuwe dynastie ontkenden, zich buiten de ge-

meenschap {^ama'd) stelden ^). Mu'^awiya deed Hugr b. ""Adï

c. s. met hun leven boeten voor hun al te ijverig betoonde

sympathie voor '^Alï. Na een tiental jaren was de schrik

dezer terechtstelling, die niet enkel Sfieten ontroerd had.

i) Vgl. Snouck Hurgronje, Mekka
^

I 32f.

2) Vgl. Lammens, Mo'^awia^ ch. IX, MFOB.^ II 46 svv.

3) Lammens, o.
c.^ "Jt. svv., tracht waarschijnlijk te maken, dat het van

den kansel vervloeken van 'Alï als stelselmatig doorgevoerde regeerings-

maatregel hun door de onder '^Abbasidischen invloed staande geschiedschrij-

ving is toegedicht en als veralgemeening en overdrijving te beschouwen is

van hetgeen slechts sporadisch en door overdreven ijver van beambten voor-

kwam. Het is mogelijk, dat men in plaatsen als Medïna de gevoelens der

"^Aliden eenigermate ontzien heeft; het schijnt mij echter toe, dat men voor

Sï4etische centra dezen maatregel wel degelijk moet laten gelden. Afzwering
uitte zich in den vorm eener vervloeking, zie beneden bl. 20. Ook 'Abd

Allah b. al-Zubair benutte de klmtba om '^Alï te smaden (Ya*^q., II 312,//

sq.). De opstandige Ahm. b. Tülün werd later eveneens van den kansel

vervloekt (Tab., III 2048, 2084). Vgl. ook Tab., III 2164,77 sqq. ;
I. A.,

VIII 4035 al-Kindï, ed. Guest, 463 sq. (vervloeking van Ibn Abi '1-Lait);

Dozy, Hist. des Musulmans (TEspagne^ III 276 (Sanchol).



bij de Küfiërs vervaagd. Toen al-Husain b. 'Alï, na zijn

weigering om Yazid te huldigen, zich onder de bescher-

ming van het Mekkaansche heiligdom gesteld had, liet hij

zich door de talrijke brieven en afgezanten der Küfiërs

verlokken tot eene poging om met hun hulp de verloren

heerschappij te herwinnen. Voordat hij echter in Iraq aan-

kwam, had de stadhouder strakke maatregelen genomen;
toen belangen van stammen en personen op het spel gezet

moesten worden, was de bereidwilligheid in Küfa om voor

hem de wapenen op te nemen ineens geslonken. Al-Husain

vond met zijn kleinen troep den dood bij Karbala\ zonder

dat de Küfiërs iets tot zijn redding deden ^).

Zijn dood was een prikkel tot nieuwe, eveneens van

Küfa uitgaande bewegingen. Velen voelden berouw over

hun laksheid en wilden boete doen door zich in den strijd

te werpen. De dood van Yazïd bracht gunstige gelegenheid
om meer openlijk te werken; het aantal der partijgenooten
mocht hoop geven voor eenige onderneming. Slechts een

vierde van hen kwam echter op om uit te trekken tegen
de Syrische troepen onder ^Ubaid Allah b. Ziyad. Aan het

graf van al-Husain, legden zij in diep schuldgevoel gelof-

ten af. De meesten vonden den dood in den slag van

'^Ain al-Warda (Óumada I 65) 2).

Nu wist al-Mukhtar de beweging onder zijn leiding te

krijgen. Om het doel van zijn eerzucht te bereiken wak-

kerde hij Sï^ietische gevoelens aan; hij trad op als manda-
taris van Muhammed b. al-Hanafiyya om het vergoten bloed

te wreken en het onrecht te doen ophouden *•').
Met dit

laatste was het hem ook werkelijk ernst; hij ijverde sterk

voor de verbetering der positie van de sociaal zwakkeren.

Dit bezorgde hem de sympathie der maiuali, die zich ver-

kort zagen in de rechten, waarop zij als Muslims aanspraak
konden maken. De ijveraars voor de suprematie der Ara-
bieren echter nam hij hierdoor tegen zich in. Al-Mukhtar
koos beslist partij voor de mawali. Daardoor kwam het tot

botsingen, waarin de leus „wraak voor al-Husain" op bloe-

dige wijze tot werkelijkheid werd gemaakt %
I) Vgl. Wellhausen, Oppos.^ 56—71- 2) Vgl. ib.^ 71 ff.

3) Vgl. van Gelder, Mo^tar de valsche profeet^ Diss. Leiden 1888, 28 vv.

4) Vgl. van Gelder, o.
<r., 51 v., loi vv.

; Wellhausen, o. c.^ 74ff.
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Ibn al-Hanafiyya nam tegenover al-Mukhtar's beweringen
een dubbelzinnige houding aan. Hem rechtstreeks en open-

lijk als zijn gevolmachtigde erkennen deed hij niet. Echter

werden zijn uitingen als bevestiging van al-Mukhtar's ver-

klaring opgevat '). Volgens al-Waqidï ^) had Muhammed al

zeer weinig waardeering voor het werk van al-Mukhtar; Ibn

*^Abbas daarentegen prees hem hoogelijk om zijn verdien-

sten evenals de andere Banu Hasim, toen het hoofd van Ibn

Ziyad aangekomen was. Niettemin was zijn hulp hem zeer

welkom, toen Ibn al-Zubair hem in het nauw bracht en

met den dood bedreigde ^). Muhammed, hoewel hij den

Mahdi-titel niet afwees, plaatste zich niet op den voorgrond
met zijn aanspraken op het khalifaat. In den strijd erom

weigerde hij voorshands een der mededingers te huldigen,

steeds zich bereid verklarende, dien te erkennen, onder wien

de eenheid hersteld werd *). Zoolang dat niet geschied was,

zonderde hij zich af met de zijnen ^)
en was hij bij den

hagg met een eigen vaandel vertegenwoordigd ^),
misschien

wel met de hoop, dat, zonder inmenging zijnerzijds, de

strijd tusschen ^Abd al-Malik en Ibn al-Zubair een voor

hem gunstig verloop mocht hebben en eenmaarl onder

hem de eenheid mocht tot stand komen
^).

De onderwer-

ping van ^Iraq en het energiek optreden van al-Hagg;ag

tegen den pretendent te Mekka (73) maakte een dergelijke

verwachting ijdel. Nu de tegenstand tegen de Umayyaden
gebroken was, bracht hij aan '^Abd al-Malik de lang ge-

weigerde huldiging ^). In 78 toog hij naar Damascus om

zijn opwachting te maken
;
de khalief beloonde zijn houding

i) Vgl. van Gelder, o. f., 41 vv.
; Wellhausen, o. f., 76 u.

2) I. S., V >j:^^io—ii, vgl. 77, S— 7-, 71,22^ 78,^; vgl. Buhl, Alidernes

Stilling til de shiHtiske Bevcegelser undej' Uinajjaderne {Oversigt over det

Ko7ig. Danskc Vidensk. Selskabs Forhandl.^ 1910, N°. 5), 377 (23).

3) Vgl. van Gelder, o.c.^ 66 vv.
; Wellhausen, o.

c.^
81.

4) I. S., V 68 infra (vgl. Lammens, Mo'-awia, MFOB.^ II 62), 73, 23 sqq.,

74, ó sq., 78, 7% IS sqq., 80 infra, 81, <5 sqq. Hij was y^mi^tazilan ^ani '/-

fitati wa-ma kana fïhi ^l-nas'\ al-Zuhrï bij Sibt Ibn al-Gawzï, Tadkirat dl-

Khawass^ f. I75<5, ó.

5) I. S., V 81,// sq., 82, /2.

6) Snouck Hurgronje, Mekka^ I 29; I. S., V 75, /j» sqq.

7) Vgl. I. S., V 76, 14 sq.

8) I. S., V 82, 9 sqq.



II

met rijke toelagen voor hem en de zijnen en betaling zij-

ner schulden
').

In hoeverre bij dit gedrag innerlijk voor-

behoud [taqiyyd) in het spel was, laat zich moeilijk uit-

maken. Zijn vereerders konden hem moeilijk als imam

aanvaarden zonder aan te nemen, dat hij dit beginsel ge-

huldigd had. Misschien had dit ten gevolge, dat hem uit-

spraken in den mond gelegd worden, die de taqiyya aan-

bevelen \ Uit een zijner uitspraken blijkt, dat hij Murgie-
tische opvattingen had

^),
en men zou kunnen vragen, of

onder invloed daarvan zijn verwachtingen omtrent de zaak

der 5.1 Muhammed een eschatologische tint aannamen %
In Küfa waren overdreven denkbeelden omtrent zijn

persoon in omloop; in hoeverre hij zich daartegen verzet

heeft, is moeilijk te beslissen \ Vooral bij Zuid-Arabische

stammen vonden zij ingang. Hamdan behoorde tot de fa-

natieke Sï^ieten
^) \

onder de vereerders van den heiligen

stoel stonden Zuid-Arabische clans vooraan; de opziener

(sadin) van dit heiligdom, Hawsab al-Yarsumï, was blijkens

zijn nisba van Zuid-Arabische afkomst
'). Uit deze door al-

Mukhtar geleide beweging kwam een SHetische richting op,
die naar den mawla Abü *^Amra Kaisan den naam Kaisa-

niyya kreeg; zij onderscheidden zich daardoor, dat zij hun

imam, die naam en kunya van den Profeet voerde
^),

als

i) I. S., V %'2,^24 sqq.

2) I. S., V 70, 9
—

ig.

3) I. S., V 68,/^ sqq.; vgl. Goldziher, Vorhs.^ 135 u. (5,1) en zie bo-

ven bl. 10 n. 4.

4) I- S., V 70,7,2/ sqq., 80,5 sqq.

5) Vgl. van Gelder, o. c, 29, 80
; Buhl, AUder7te5 Stilling o. s. v., 372

(l8)ff. Kutayyir bevond zich bij hem, I. S., V 78 infra.

6) Vgl. van Gelder, o. c, 44, 54, 106.

7) Tab., II 704 sq., vgl. van Gelder, 0. c, 92 v.; Isr. Friedlaender, Z.A.^
XXIV 17—19; Bursum, volgens Fr., 17 N. 5 (zonder verwijzing) „eine Un-

terabteilung von Himjar", vermeldt al-Hamdanï niet, wel Yursam, Gaz.^

ii45-'J'i 124, ^j, 247,9, volgens de laatste plaats tot Khawlan behoorend.
De naam komt op inscripties voor en is wellicht met M. Hartmann, Die
arab. Frage^ 378, „Jarsum" te lezen.

8) Den hadït, in welken de Profeet ^Ali toestond om een zoon deze namen
te geven citeert Sibt Ibn al-Óawzi, Tadkirat al-Khawass^ f. 175^,7/, uit den
Musnad van Ibn Hanbal

; tegenover al-Zuhri's verklaring, dat dit een rtikhsa

was, wijst Sibt op verscheidene Muh. Abu '1-Qasim's, Vgl. H. Banning,
Mukammad ibn al-lfanafïja (p'iss. Erlangen, 1909), 12 f.; Goldziher, Forles.^

148; samï al-nabï^ al-Kamil^ S91-)^7 (Kutayyir); al-Kumait, I va.
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drager van bijzondere wetenschap beschouwden en als zoo-

danig vereerden
•).

De dood van Ibn al-Hanafiyya in 8i
^) gaf aanleiding tot

verbrokkeling. Er waren er, die aannamen, dat hij niet ge-

storven was, maar voortleefde in de bergen van Radwa en

eenmaal uit de verborgenheid [gaiba) zou te voorschijn ko-

men om de aarde te vervullen met gerechtigheid in ge-

lijke mate als zij „nu van ongerechtigheid vol is"
').

Ku-

tayyir (f 105), die hem tijdens zijn leven bezongen had, kon-

digde in dicht zijn wederkomst aan % Ook was er verschil

in de Kaisaniyya ten aanzien Van het imamaat van al-Hasan

en al-Husain, dat voor sommigen niet gold ^). Voor anderen

stond de dood van Ibn al-Hanafiyya vast, maar zij yer-

schilden weer over de vraag, wie de imam na hem was.

i) Sahr., 109, 112,^" sqq. ;
van Gelder, o.

c.^
82 vv.; van Vloten, Rech.,

41 sv.
5
Isr. Friedlaender, Tlie Heierodoxies

^
II 33 sqq. Over het zeer verbreide

geloof aan een bijzondere wetenschap der 'Aliden vgl. Buhl, Alidernes Still'mg

o. s. v., 363 (9) f.

2) I. S., V 85 infra sq. (al-Waqidï); Tab., III 2476.

3) Volgens al-As^arï, hfdst. over de Rafida, p. 9 sqq., was deze leer van

Abü Kuraib al-Darïr. Vgl. Farq^ 27 infra (Abü Karib ?) en Friedlaender, The

Heterodoxies^ II 35fF. ;
Fr.'s bewering Z. A.^ XXIV 15, dat al-Mukhtar Ibn

al-Hanafiyya's „Wiederkunft predigt", is wel wat stout, daar al-M. lang voor

zijn imam stierf; de verwijzing naar al-Mubarrad lijkt verkeerd. — al-^Iqd

al-tamm^ f. %b infra, 9a: ^ aSj^^M,! ^ aJ
j^pJte»

*j jri* is^-^j JW è> >»j

Tadkirat al-Khawass^ i. 1753 paen. : ^ \^ ^^ öj^Ji ^\-~^^ O» ^Wj
u-o«i;3\ liüi

\^c>:> 'UjW'^ ^y» Oy^-J^ ^**^ i^^'^J ó^ f^" ^^^ "-^S
i

V^*^-

Oyjj. 'V^ ^<c^^ J^ ^ ^> ^Ji ^ (^' ^76^).
— Het verblijf in Radwa

als straf vgl. al-As=arï {^Z\ <s*ö_j ^\^j^ ^^ iilil\ \^ (^\ ^^} \y^)\ al-'-Iqd

al-tamln^ f, 9a infra; Farq^ 37 infra sq.

4) Vgl. bl. 1 1 n. 5 ; Ag.^ VIII 32, 77—21^ lüt. sq.

5) Farq^ 27, (5" sqq.; éahr., iio, /, 114, /J", vgl. Friedlaender, o. f.,
II 118.

Volgens al-Iqd al-tamln^ f. 8^ (vgl. Farq') voerden zij als argument (dalil)

aan, dat '^Alï aan Muh. en niet aan een van diens broeders het vaandel gaf

in den Kameelslag (vgl. I. S., V 67, JS sqq.) en dat dit voor hen een na^s

was betreffende zijn imamaat met uitsluiting der beide anderen.— I. Hazm's

opmerking IV 103,^ is dus niet onjuist; nass is niet uitsluitend een „written

statement" (Friedlaender, o.
<r.,

II 34 N. 3).; vgl. Strothmann, Das Staats-

recht^ 39 N. 2.
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Velen verklaarden zich voor zijn zoon Abü Hasim ^). Zijn

dood onder het khalifaat van Sulaiman ^) bracht weer ver-

dere splitsingen mede ^)
en had wereldhistorische beteekenis,

in zooverre als de ^Abbasiden zijn propaganda [da^wd] als

legaat overnamen.

De verschillende groepen der Kaisaniyya kenmerkten zich

alle door leeringen, die hen buiten de orthodoxie plaatsten

en invloed verraden van messianistische en gnostische the-

orieën. Gemeen hadden zij liefde voor ^Alï en zijn geslacht

en haat jegens de heerschende dynastie. In poetischen

vorm vonden hun denkbeelden uitdrukking bij de beroemde

dichters Kutayyir en — een geslacht later —: al-Sayyid al-

Himyarï % Hun dichterlijk woord, vooral dat van den laat-

ste, wiens verzen door hun ongekunstelden vorm bij de

groote massa insloegen ^), kwam zeker de vestiging en ver-

breiding van Sfietische denkbeelden ten goede. Al-Saiyyid
was de onvermoeide lofzanger van Muhammed en zijn ge-

slacht, zooals getuigen zijn verzen:

— Het stuit mij lang te toeven in een kring, waar de

voorrang der Al Muhammed niet herdacht wordt,— Waar niet gewaagd wordt van Ahmed, zijn wasi en

zijne zonen, waarlijk een gebrekkige, minwaardige bijeen-
komst!
— Voorwaar, wie hen vergeet (te vermelden) in een sa-

menzijn voor het te verlaten, kan niet als man van degelijk
inzicht gelden ®).

Hij durfde beweren, dat er geen verdienste (fadïla) van

i) Farq^ 28, j sqq.; al-^Iqd al-tanün^ f. ^b. "^Ali b. al-Husain Zain al-

'^Abidïn, aan wien anderen de voorkeur gaven, stierf in 94, I. S., V 164

supra; Tab., II 1266, III 2481; volgens Ya'q., II 363, in 99 (100).

2) I. S., V 241,/^; van Vloten, Opkomst^ 18 v.; Rech.^ 45; Friedlaender,
o. f., II 89, met foutieve opgave van het jaar onder invloed van de ver-

keerde lezing bij al-Nawawï.

3) Farq^ 28,0 sqq.j Sahr., 112, /^ sqq.; gedeeltelijk van beiden afwijkend

al-Iqd al-tamln^ f. 9^ infra sq.

4) Kutayyir vgl. Ag.^ VIII 27, 15^22 sq., 32—35; Friedlaender, o.c.^ Ind.

S.V.; Buhl, Alidernes Stilling^ 364 (lo). Al-Sayyid al-Himyarï vgl. Ag.^ VII 2 sqq. ;

Barbier de Meynard, Le Seïd Himyarite^ y.A.^ 7e Sér., IV (1874) 159 svv.

5) Vgl. Ag.^ VII 6,22 sqq., ll,j sqq.

6) Ag., VII 19, (J sqq.; ias/lya over hen, il>.^ iS,s sq.
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*^Alï was, die hij niet bezongen had
*). Aan den anderen

kant gaf hij velen aanstoot door het smaden van personen,
die hun even na aan het hart lagen als '^Alï, namelijk Abü
Bakr en *^Umar ^).

Het ontbrak echter niet aan dichters, die in hun lof

voor Muhammed's nazaten niet in dit euvel vervielen. De

verzen, die een onbekende aan den lof van ^Alï b. al-

Husain Zain al-^Abidïn en zijn geslacht wijdde ^)j

— Door liefde tot het geslacht, waarvan hij is, betoont

men godsdienst en door hen te haten geeft men van onge-
loof blijk, terwijl door innige aanhankelijkheid aan hen men
zich redding en bewaring verzekert.
— Lieden, die na Allah's naam het eerst genoemd wor-

den in elke vrome uiting en met wier vermelding de woor-

den bezegeld worden.
— Indien de godvruchtigen *) opgesomd worden, zijn zij

hun leidslieden, of vraagt men: „Wie zijn de besten op
aarde?" dan is het antwoord: „Zij!"

—

gaven zeker uiting aan gevoelens, die in veler harten leef-

den. Deze sympathie dreef tot een betoon van eerbied, dat

men een vorstenzoon onthield. Toen Hisam b. *^Abd al-

Malik eens als prins den hagg deed, kon het hem door het

gedrang bij den ommegang om de Ka'^ba niet gelukken
den zwarten steen aan te raken. Daarop van een zetel de

processie gadeslaande, griefde het hem zeer te zien, hoe eer-

biedig men bij den heiligen steen plaats maakte voor ^Alï b.

al-Husain ^), volgens al-Zuhrï den voortreffelijksten Hasimï
**).

Verzen, die eveneens in wijden kring konden gewaar-

i) Ag., VII 15,^.

2) Ag.^ VII S-,4 sq., 5,2Ó, 17^26 sqq. vgl.' g^Il,l2, 18, 2, 23 sq.

3) Ag.^ XIX 41, IJ—/7, aan al-Farazdaq ontzegd door J. Heil, Al-Faraz-

daks Loblied auf '^A/i ibn al-Husain^ Festschr. Ed. Sachau (Berlin 1915),

368 ff.; vgl. Der Islam^ VII 126
f.,

en Ibn Qutaiba, K. al-Sfr^ 7; al-óahiz,

IC. al-Hayawan^ III 41, 1$2^ 22'^ eene redactie van 29 verzen bij al-Kassï

(ongeveer 300, vgl. Friedlaender, T/ie Heterodoxies.^ II 4), 86 sq. ;
handschr.

Leiden, Ca-^.», N°. 590.

4) Over den vvereldschen zin van verscheidene "^Aliden, Lammens, ülfö'^öwzö,

MFOB.^ II 58 sv.; Goldziher, Vorles., 148 f.

5) Ag,^ XIV 78 sq., XIX 40 sq.

6) Ag.^ XIV 77,2^, vgl. Lammens, o.c.^
II 71.
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deerd worden, daar zij rechtzinnige gemoederen niet af-

schrikten door nieuwe en vreemde leeringen, waren al-Ku-

mait's Hasimiyyat *).
Wie de Hasimiyyat niet reciteert, is

geen éï^iet, heette het naderhand % Zijn woord kon verder

reiken dan dat van al-Sayyid, omdat hij in zijn uitingen

de perken van den tasayyu" hasan ^) niet te buiten ging.

Dat hij bij gelegenheid ook den roem der Umayyaden

zong, behoeft aan zijn oprechtheid voor de Banu Hasim niet

te kort te doen. Al-Tirimmah en Kutayyir deden dat evenzeer,

hoewel hun standpunt het niet meebracht % De Arabische

muze was van ouds zeer gevoelig voor vorstengunst. Ten
overvloede verklaart al-Kumait, dat hij niet zonder taqiyya

i) Hij bleef echter niet geheel buiten den invloed van vi;eemde voorstel-

lingen. Goldziher, A^(?«^//ö/ö«. u. gnost. Eleniente im Hadït^ Z.A., XXII 335 f.,

vond III i*"i,
f* (ed. Horovitz) het oudste getuigenis aangaande de trans-

missie der praeexistente profetische substantie. Een dergelijke leer, die van

de transmissie van den als nür gedachten £u^ ilahl (Sabr., 113 infra sq.) of

van de rüh al-ilah {Farq^ 227, 9 sqq., 241 infra), was in zijn dagen actueel

door de ketterij van Bayan b. Sampan. De voorstelling der ««r-transmissie

op *^Alï drong mettertijd ook door in orthodoxe kringen. Sï'^ietische schrijvers

beriepen zich later op bij de orthodoxen gangbare tradities (volgens de turuq
al- anima). Zulke tradities verzamelde de Imamiet Abu '1-Hus. Yahya b. al-

Has. b. al-Hus. b. "^Alï b. Muh. b. al-Bitriq al-Asadï al-Hillï al-Wasitï in zijn

K, al-^Umda (geschr. na 585 blijkens de data in zijn isnad^s\ lith. Bombay
/ 1309) en, in verband met loca probantia uit den Qur^'an, in zijn K. Khas^is

Wahy al-mubln ft Manaqib Amïr al-Mtè'minïn (lith. s. 1. 131 1). Zijn voor-
• naamste bronnen zijn : I. Hanbal, Musnad\ de traditiewerken vervat in de

K. al-Gam^ van al-Humaidï (vgl. Brockelmann, G.A.L.^ I 368) en Razïn

al-'^Abdari (vgl. Goldziher, M. 5., II 262)-, de tafslr van al-Ta'^labï, al-Kasf

wal-Bayaji (vgl. G.A.L.^ I 450 f.); Abu '1-Hasan ''Alï b. Muh. b. al-Tayyib
al-ÓuUabï al-éafi'ï, bekend als Ibn al-Magazilï al-Wasitï (f [5]48?, vgl. al-

Sam^ani, Gibb Mem. XX, 1460: sq. ; Wttstenfeld, Die Geschichtschr.^ N°.

2\q\ Manaqil) Amïr al-Mu'mmm '^Alï b. Abt Talib\ Abü Nu*^aim, Hilyat al-

Awliy^ {G.A.L.^ I 362); Ibn Siröye, K. al-Firdaws {G.A.L,^ I 344) e. a. K.
al-^Umda blijkt vaak nageschreven te zijn door den Zaidietischen imam al-

Mansür billah 'Abd Allah b. Hamza (f 12 Muh. 614, H. W., II f. iSgb) in

zijn IC al-Safi. Men vindt de ;^w;'-traditie op gezag van Salman (vgl. Gold-

ziher, Z. A.^ XXII, 330) naar de riwaya van ""Abd Allnh b. Ahm. b, Hanbal
en uit de Manaqib van Ibn al-Magazili", al-'^Umda^ 43, 44, 45; IChasa^is^ 37;
al-Safl, f. 410, J» sqq.

2) Ed. Horovitz, Einl., XI.

3) Vgl. Goldziher, Beiir. %, Literaturgesch. d. Sfa^ SBWA.^ phil.-hist.

Cl., LXXVIII (1874), 443 Anm. 3.

4) Goldziher, M. S.^ II
40-, Jg.^ VIII 27,2,^2 sqq., 30 supra.
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zich daartoe leende
'). Zi}n hart was bij de Banu Hasim. Voor

hem is de macht der Umayyaden eene onrechtmatige ^),

terwijl de aanspraken van de '^Aliden als erfgenamen van

den Profeet
^) gegrond zijn en ook in den Qur^an een steun

vinden ^). Op de laatst aangehaalde plaats beroept de dichtei:

zich op een vers uit de
^-t.

Süra's (XL—XLVI) ;
daar vindt

men XLII 22 : Ik vraag u geen loon, alleen liefde ten aanzien

van de verwanten (op grond van de verwantschap), waarnïee,

zooals wij zullen zien, ook de '^Abbasiden schermden en dat

in Zaidietische werken ^) gaarne wordt aangehaald om te wij-

zen op den plicht om de '^itra d. i. Fatima's nakomelingen te

gehoorzamen. De overlevering weerspiegelt het verschil in de

exegese van fi ^l-qurba bij Si'^ieten en hun tegenstanders \
Behalve dit vers kende de dichter andere plaatsen uit de open-

baring, die ten gunste der '^Aliden moesten spreken'). Dat

hij juist die op het oog had, welke de commentator (f 349)

noemt, XXXIII n, XVII 28, VIII 42, is niet zeker, maar
wel zeer waarschijnlijk, vooral wat betreft het eerstgenoemde,
waarvan ook de ^Abbasiden zich bedienden®). Ook de Kha-

ri^ieten bestreden de Umayyaden met behulp der open-

baring ^)
als om te illustreeren de woorden, die men *^Alï

i) IV A*l sqq., S^ sqq., vgl. VI tö; vgl. Nöldeke, ZDMG.^ LVIII 888 u. f.

2) II i*A, n, t*'v sqq. 3) II ^s sq.

4) II ï'i, vgl. 29 u. Anm.

5) Bij al-Qasim b. Ibrahim vgl. Strothmann, Das Staatsrecht^ 2/^. Al-Hadï,

Ma^mïf^ I f. 1720 Cfi tatbït al-imamaj citeert het om Abü Bakr's houding

tegenover Fatima te veroordeelen. K. al-Safï^ f. 31a uit., ^, haalt ter onder-

steuning van het vers uit den Musnad van Ibn Hanbal aan den hadït op

gezag van Ibn "^Abbas: Toen geopenbaard was: „Spreek: Ik vraag u" enz.,

vroeg men: „O gezant Gods! Wie zijn uwe verwanten (qarabatuka)^ die wij

verplicht zijn lief te hebben?" Daarop antwoordde hij: „"^Ali, Fatima en hun

zonen." Vgl. I. al-Bitrïq, al-'^Umda^ 23—31; Khasffis^ 51 sqq.

6) Bukh., III 326, K. tafsir al-Qur^an^ Süra XLII; al-Safi^ l.c.^ waar deze

hadït ook uit Muslim is aangehaald, is de tegenw(erping van Ibn"^Abbas tegen

Sa'td b. Óubair weggelaten; Tirm., II 218; I. Hanbal, Musnad^ I 229, 7 sqq.,

268,70 sqq., 286 infra. Vgl. Tab., Tafsïr\ XXV 13-—15; al-Razï, Mafatlh

al-Caib^ V 534—6.

7) II t*'.

8) Mettertijd steeg het aantal bewijsplaatsen vgl. Strothmann, o. ^.,17 N. 2;

meerendeels andere in I. al-Bitrfq, Khas^is.

9) Al-Kamil^ 532, vers van "^Imrün b. Hittan (vgl. Horovitz, S. 32).



in den mond gelegd heeft, dat een vierde der openbaring

hem en zijn geslacht geldt en een vierde hun vijanden ^).

Dat de Profeet geen erfgenamen had, heet absurd *), en

indien het khalifaat slechts aan Qurais toekomt, dan hebben

in dien stam de dawu H-qurba, de verwanten, het eerste

recht'), want door de Banu Hasim is Qurais groot*). In het

vers II fA zinspeelt de dichter ongetwijfeld op den hadït,

dien de overlevering Abü Bakr laat aanwenden om de aan-

spraken van Fatima en '^Alï af te wijzen. Blijkbaar is dus

deze tendentieuze traditie reeds onder de Umayyaden ^)

opgekomen om de op erfrecht gegronde beweringen der

*^Aliden, die tevens de leus „het khalifaat in Qurais" in hun

voordeel uitlegden % te bestrijden.

De leiding, voert de dichter aan, is bij Qurais, d. i.

Umayya, in verkeerde handen ') ; zij dient hun tot bevre-

diging van hun zelfzucht^). Zij hebben er behagen in de-

genen, die op den rechten weg zijn, tegen te streven; ty-

rannie en nieuwigheden kenmerken hun optreden en bewust

keeren zij zich af van het juiste pad, ofschoon zij toch den

Qur^an onderzoeken en zich eraan willen houden
^).

De ware leidslieden daarentegen zijn de *^Aliden '^), die

in nood eene toevlucht zijn ^')
en voor dwaling bewaren

^^).

Van hen mag men hopen, dat de eischen der Schrift weer
tot hun recht komen ^^); geen willekeur (^awr) is van hen
te vreezen en de grondslagen (^^«;«*^2V/) van den Islam zul-

i) Ya'q., II 154,//.

2) Hasimiyyat^ II fA sqq.

3) II Oó vgl. Qur. XLII 22.

4) II VA sqq.

5) Vgl. bl. 2 n. 3 : Nöldeke, ZDMG.^ LVIII 889 N. 2.

6) Vgl. Strothmann, Das Staatsrecht^ 21 f.

7) II n sqq.

8) I ro—n vgl. de Goeje, J. A.^ 10^ Sér., V (1905) 159; II t^ö sq.

9) II I0—vt^ vgl. de Goeje, ih.^ 163; vs. v\* zinspeelt misschien tevens

op SifFïn.

10), IV V»—vö.

11) IV VA sqq.

12) IV At sq. vgl. I "^l-n (de vertaling van S^f is minder juist), fS^.

; 13) IV VV.
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len door hen niet verwrikt worden ^).
Het is, alsof we hier iets

hooren van tradities als die, waarin de Gezant Gods zégt:

„Ik laat bij u, wat u, zOo gij eraan vasthoudt, voor dwaling

bewaart, het boek Gods en mijne Htra, mijne familie" ^).

Voorts zijn het de ^Aliden, die alle superioriteitsken-

merken in zich veréenigen % in heldendeugd en vromen

zin de eersten zijn *),
kortom aan alle eischen van muruwwa

en dlfi voldoen % Liefde jegens hen, die ook in hun door

God verleende wetenschap vooraanstaan
®),

is eene ver-

dienste bij God ^) en in overeenstemming met Schrift en

Sunna. Dergelijke uitingen stonden wel niet buiten verband

met tradities, die liefde tot "^Ali en zijn geslacht aanbevalen

en tot kenmerk van den géloovige maakten
^).

'^Alï is de wasï, de -wall^)^ volgens uitspraak van den

Gezant Gods zelf
^°),

door den Profeet op den dag van Gadïr

Khumm voor de wilaya uitgekozen ^'), wiens rang te verge-

lijken is met dien van den Profeet, de ware imam, wiens

leiding voor dwaling behoedt ^^). Al-wasï was al vroeg als

1) I r-ö.

2) Tirm., II 2)^%^ 12 sq^q^, {manaqib ahl bait al-nabi)\ een uitgebreidere lezing

24 sqq. Over den groei dezer traditie vgl. Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche

Feest^ 145 V. Het is een variant van den zgn. hadit al'taqalain^ I. Hanbal,

Musnad^ III 14,7 sqq., 17 infra, 26 infra, die soms deel uitmaakt van de

Gadïr Khumm-overleveringen, Muslim, II 238, ^sqq. {B.fada^W^Ali)'^ al-Nasa'ï,

Khas^is 'All^ 15. De Zaidieten beroepen er zich gaarne op, vgl. Strothmann

Das Staatsrecht^ 20 u. f.
5 al-Safï^ f. 33^, 2J sqq., 34a, s (met var. khalifu'

tain) 340!, 7, naar Ibn al-Bitrïq, al-Umda^ 34—7.
— Eene sunnietische ver-

klaring van de Htra van den Gezant vgl. Lisan, s. v. p. 2II,^ a f.

3) n ö.

.4) I ^-n, f.-ff.

. 5) V V sqq.; III ^1 sqq., \°\ sqq.

6) I Vr.

7) II 1 vgl.mrr^; V U.

8) Vgl. Muslim, I 35,^-2 sqq. = al-Na8a% Khasïï'is^ l9->ii sqq. (met va-

rianten); I. Hanbal, Musnad^ VI 292 (U. Salaraa); al-Riyad al-nadird^ Il

165 sqq.

9) I ^, li* vgl. vV.

10) VIII f.

11) VI V—1.

12) VIII ö— V.
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benaming van ''Alï gebruikelijk ^)
en bleef een geliefd epi-

theton in éï'^ietische kringen. Al-walï hangt samen met de

//«««//^-overlevering, die in eenige der kanonieke traditie-

werken, echter niet in de beide SaJüh, opname vond en be-

standdeel was van het oudst bekende Zaidietisch bewijs-

materiaal ^).
Het oudste getuigenis voor het bestaan der

Khumm-overlevering schijnt het zooeven aangehaalde vers

van al-Kumait te zijn.

Deze verzuimt verder niet te vermelden, hoe aan Fatima

wederrechtelijk het vaderlijk erfdeel, bijzonderlijk Fadak,
werd onthouden ^), aan *^Alï de hoogste waardigheid *). Abü
Bakr's handelwijze kenmerkte zich door willekeur en dwa-

ling \ Dat Fadak naar het oordeel in vrome kringen aan

de rechthebbenden onthouden was, blijkt wel uit het feit,

dat ^Umar II de oase haar oorspronkelijke bestemming her-

gaf; welke deze precies was, daarover schijnt de overleve-

ring, al naar partijstandpunt, verschillend gekleurd te zijn''}.

Ondanks deze grieven gaat de dichter echter niet zoo ver

de eerste khaliefen, met name Abü Bakr en *^Umar, te sma-

i) In een vers bij gelegenheid van den Kameelslag, vgl. G. Levi Della

Vida, // califfato di All sec. il K. al-Ansab^ RSO,^ VI 444 ;
I. Qais al-Ru-

qayyat, al-Kamik $44.= Dïwafi, ed. Rhodokanakis, XXXIX 21; Abu '1-As-

wad al-Du^alï, al-Kamil^ l. c.
;

tradities al-Safl^ f. 380, 11—40a:, /<5, parallel

met I. al-Bitrïq, al-^Umda^ 37—42. Zie ook bl. 7 n. 3.

2) Vgl. Strothmann, Das Staatsrecht^ 21 o.; al'Safïyï. 42a—440; supra naar

Ibn
al-Bitrïq, al-^Umda^ 45—49, waar de traditie o. a. uit I. Hanbal, Mus7iad^

IV 281 infra, 368, /j» sqq., ^10^20 sqq., 372,79 sqq.5 V 347 infra, aange-
haald is (vgl, V 350,70 sqq., 356,6 sqq., 358 supra). In den tafstr van

al-Ta^labï wordt zij ook met Qur. V 710;, waar dan het geopenbaarde ^Alï

en zijn fadl heet te betreffen, in verband gebracht ;
tevens wordt zij vermeld

naar aanleiding van Qur. LXX i (al-Safï^ f. 440 sq. ;
I. al-Bitrïq, o.

c.^ 49

sq. 5 id., Khas^is Wahy al-mubm^ 29 sq.). Al-Tabarï heet er een monographie,
K. al-Wilaya^ aan gewijd te hebben evenals Abu '1-^Abbas Ahm. b. Sai[d b.

*^Uqda (al-Safi^ f. 46(5, /dsqq. ;
I. al-Bitrïq, al-^Umda^ 55).

—
Vgl. ook al-

Riyad al-nadira^ II 169 sq.

3) VIII r vgl. II fA sqq.

4) VI U—
!1*; VS. ! zijn stellig de drie eerste khaliefen bedoeld, vgl. de

Goeje, y. A., loe Sér., V (1905) 171, naar aanleiding van den twijfel van
Horovitz omtrent de hier bedoelde personen.

5) VI \r sq. vgl. VIII 1

6) Vgl. al-Baladurï, 29 sqq.; Lammens, Fatima^ 112—4.
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den, te vervloeken of hen voor ongeloovigen te verklaren
') ;

men weet immers niet, wat zij misschien op den dag der

opstanding ter verontschuldiging kunnen aanvoeren ^).

Wat zegt ge van Abü Bakr en "^Umar? Wat denkt ge
van ^Utman? Hoe oordeelt ge over "^Ali? Dit waren de

vragen, waarmee in den loop der eerste eeuw de gezind-
heden getoetst werden; ook nog lang daarna was het oor-

deel over deze vorsten criterium ter bepaling van de rich-

ting, waartoe iemand behoorde. Onder het stadhouderschap
van Ziyad b. Abïhi werd de loyaliteit der Küfiërs naar hun

zienswijze over '^Utman [rc^y fl ^Utman) en ^Alï beoordeeld.

„Wat zegt gij van Abü Turab?" vroeg Ziyad aan een par-

tijgenoot van Hu^r, en toen hem duidelijk te kennen ge-

geven was, dat met Abü Turab, dien hij voorwendde niet

te kennen, *^Alï bedoeld was, werd hij voor de keus tus-

schen vervloeking van ^Alï en den dood gesteld ^). Hu^r's
acte van beschuldiging hield o. m. in, dat hij den khalief

openlijk gesmaad had, dat hij beweerde, dat de bewind-

voering alleen den '^Aliden toekwam, dat hij *^Alï openlijk

van schuld vrijpleitte, de goddelijke genade over hem in-

riep, zich los verklaarde van zijn vijanden en degenen, die

hem bestreden hadden *). Kort voor de terechtstelling werd

Hu^r c. s. nog lijfsbehoud toegezegd, zoo zij '^Alï wilden

afzweren en vervloeken en een goed getuigenis van '^Utman

wilden geven ^).

Vervloeking [Id^n, satm) was naar oude zede ^) de popu-
laire vorm, waarin men iemand afzwoer, zich van hem los

verklaarde (tabarru^)"'); de erkenning (tawalli, als walt, mede-

i) VI il; VIII I sq.; hij zou óa'^far al-Sadiq over de beide saikhs geraad-

pleegd hebben en deze zou volgens éene traditie de vervloeking aanbevolen

hebben, al-Kassï, 135.
"^

2) VIII t^ .

3) Tab., Il 125,7, 129; dergelijke trekken ook in het onderhoud tusschen

Muh. b. Hisani en een Küfiër, ^Iqd^ III 41.

4) Tab., II 131,^ sqq.

5) Ib.^ 140, //sqq.

6) Vgl. Richt. 9,27/^; II Sam, 16,5
—

14; Ex. 22, 27/^; Jes. 8,21; i Kon.

21,10,13; Pred. 10,20; en den oud-Arabischen vorstengroet abaita ''l-la^na.

7) Tab., II 140, //, J2', Naqïï'id^ ed. Bevan, 118, jj vgl. 721, //; vgl.

Friedlaender, The Heterodoxies^ II 138 N. 4.
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stander, van iemand optreden) ')
uitte zich in een zegenspreuk

[tarahhum) ^).

Zoo vorderde al-Hag^a^ de vervloeking van ^Alï, Ibn

al-Zubair en al-Mukhtar ^).
Den Khariéieten, die Abü Bakr

en '^Umar loofden, *^Utman en "^Alï, .
althans voor de laatste

perioden hunner regeering, als ongeloovigen verdoemden,
en Mu^awiya smaadden, werden dergelijke vragen gesteld*).

Zelf onderzochten de Khawarig;, die door hun niemand ont-

ziend optreden zeker veel bijdroegen tot verscherping der

tegenstellingen, op deze wijze de gevoelens van vermoede-

lijke tegenstanders of vermeende bondgenooten ; zij eischten

zelfs van Ibn al-Zubair, dat hij zijn eigen vader en Talha

om hun afvallige houding tegenover '^Alï in zijn rechten

staat voor ongeloovigen zou verklaren \
De antithese, met den val van^Utman opgekomen, bleef

alzoo doorwerken, ook nadat zij door de overwinning der

^Utmaniyya over de Sï'^at ^Alï, door haar tegenstanders

Turabiyya genoemd, haar actualiteit had verloren ^). Onder
den invloed van den tegenslag zagen de Sï'^ieten de voor-

geschiedenis in een scherper licht : ^Utman's verkiezing was
slechts een voortzetting van het onrecht door zijn beide

voorgangers tegenover ""Alï begaan. Waren Abü Bakr en

*^Umar niet minstens even doemwaardig als ^Utman? Ge-

prikkeld door het van regeeringswege aangemoedigde sma-
den van ^Ali niet niinder dan door de houding der Khari-

gieten, die den moord van "^Alï als geloofsdaad huldigden \
terwijl zij de beide saikhs loffelijk vermeldden, gaven de

ijverigen onder de ''Alï-aanhangers hun gevoelens lucht in

smaadwoorden over Abü Bakr en "^Umar. Zoo werden de

personen der vier eerste khaliefen grootheden in de politieke
'

dogmatiek der partijen, die weldra ook zouden trachten

zich theologisch te rechtvaardigen.

1) Al-Kamil^ 603, j-; Tab., II 141, i vgl. 517, 2.

2) Tab., II 112,5, 131,70, 1699,75; Ag.^ VII 11,50 (opp. sab.b).

3) I. S., VI 76, 26 sqq.

4) Al-Kamil^ 539, j sqq., 603, 4 sqq., vgl. 576, 6 sqq., 594, 13 sqq.

$) Naqa'id, ed. Bevan, 118,77 sqq.; al-Kamil^ 560, 605 uit. sqq., 613,
7j'.sqq.; Tab., II 514 sqq.

6) Vgl. Goldziher, M. 5., II Ii8ff.

7) Al-Kamil^ S7i^-,ii sq. (verzen van 'Imran b. Hittan); smaden van *=Alï

bij Khawarig Ag.^ VII 3, /j. sq., 5, is sqq.



22

't Geredetwist over deze personen was zeer populair en

gaf soms aanleiding tot hevige oneenigheid ^). Toen al-

Sayyid al-Himyari eens per schip naar al-Ahwaz reisde,

waren er eenige Khari^ieten aan boord, die begonnen af

te geven op *^Utman. Hoewel hij dezen evenzeer minachtte

als zij, kon hij niet nalaten hen te honen met het vers:

— Houd nu eens op Na^^tal's eer te besnoeien !

— Hak liever eens in op de beide dwacilgeesten !

d. z. Abü Bakr en '^Umar, die hij, wel in gewilde tegen-

stelling met rechtgeleid, rasid, als gawiyyan aanduidt ^).

Zooals Goldziher
'')

reeds heeft aangetoond, bleven de

namen der vier khaliefen leuzen tot diep in de regeerings-

periode der ^Abbasiden. Nog onder al-Mutawakkiï vlogen

^Umariyyün en ^Utmaniyyün elkaar in het haar. In den

twist mengde zich de niemand verschoonende dichter en

matalib-\i^ïiVi.Q.t Abü ^Abd Allah al-éahmï. Toen een Ha-

simï hem hierover aanmerkingen maakte, uitte hij grove

beleedigingen over al-^Abbas, hetgeen hem op een dracht

geeselslagen te staan kwam % Fanatieke Sï'^ieten lieten geen

gelegenheid voorbijgaan om Abü Bakr en *^Umar te honen.

Al-(jahiz
^) vertelt van een saikh der Graliya, dat hij hen

beiden aanduidde met al-^ibt zual-tagüt ^), munkar en nakir

en andere liefelijke benamingen en dat hij een ezel placht
af te . ranselen, bewerende, dat hij Abü Bakr en '^Umar in

zijn lijf had!

Echter niet met lof- en smaadspreuk alleen werd de

strijd gevoerd. Het was de quaestie van het imamaat, die

tot de partijsplitsing geleid had. Toen de uit de politiek

opgekomen richtingen hare beginselen begonnen te formu-

leeren, was het standpunt ten aanzien van het imamaat

i) Abu '1-Aswad al-Du^alï had veel te vei-duren van de 'Utmaniyya, Ag,^
XI Ii8; Ag.^ Vil 8, <? sqq. een twist over de mufadala bc^da rasül Allah.

2) Ag.^ VII 22, 28 sqq. ; vgl. Nöldeke, Zur tendenz. Gestaltung u. s. w.

ZDMG., LII 16 N.

3) M.
5",,

II 120 u. Vgl. ook Tab., Ill 749.

4) Fihr.^ 111^21 sqq.

5) K. al-Hayamoan^ III 6, 12 sqq.

6) Een geliefde aanduiding naar Qur. IV 54 vgl. Goldziher, Spüttnamen

der eesten Chalifcn bei den Schfiteii^ WZICM.^ XV (1901), 323.



23

punt van uitgang. Vanzelf kregen in de discussies der par-

tijen de personen der eerste khaliefen een belangrijke plaats.

De partijtheologen weerden zich met Qur^antexten en over-

leveringen. Wij zagen reeds, hoe in al-Kumait's dagen de

openbaring ten gunste der ^Aliden werd aangewend. Theo-

logen van het slag van (jabir al-óu'^fi leverden veel in

deze richting ^).
De als Zaidiet bekende Abu 'l-óarüd Ziyad

b. al-Mundir wordt ook genoemd als schrijver van een taf-

sir
^).

Al ontbreken misschien directe bewijzen, toch mag
men aannemen, dat de verdedigers van Abü Bakr reeds

toen evenals later
'^)

zich met behulp der Schrift verweerd

hebben. In de K. itbat imamat Abi Bakr van den Khari-

éietischen theoloog al-Yaman b. Rabab *) zal ook het Qur-

'an-argunient wel niet ontbroken hebben.

Blijkens den Fihrist namen dé Khariéieten levendig deel

aan de polemiek tegen de Sï*^a
^).

In zake het imamaat namen

zij het voor Abü Bakr op; in dit opzicht trokken zij éen

lijn met de lieden der Sunna. Het laat zich denken, dat van

deze beide zijden op het gebied van den hadït, die voor

argumentatie zooveel meer vrijheid van beweging bood,

ijverig fad^il van Abü Bakr (en ^Umar) gezocht en ge-
vonden zijn om daarmee die van *^Alï in de schaduw te

stellen. Wij meenden reeds bij al-Kumait een spoor te zien

van de overlevering, waarmee Abü Bakr de aanspraken van

Fatima afwijst. Al-Sayyid al-Himyarï '^j
stond geenzihs buiten

verkeer met de kringen der traditieleeraars : wij vinden hem
onder het gehoor van den waardigen faqïh al-A'^mas om

O Vgl. Goldziher, M. S., II H2 f.; I. S., VI 77, j- sqq.

2) Fr. Krenkow, T/ie Tarikh-BaghÜad etc, JRAS.^ 1912, 51; al-Nagasi,
121 sq.

3) Vgl. Goldziher, M. 5., II 113 u.

4) Fihr.^ 182, /o; al-Yaman was een der voornaamste Kharigietische theo-

logen; zijn broeder ''Alï was Sfiet, Mas., V 442.

5) De Fihrist vermeldt de volgende geschriften van Kharigieteu: 182, /<5:

Yahya b. Kamil, K. al-twivJüd wal-radd ^ala 'l-gulai zva-iawaHf al-sfa\
i%2, 22: =Abd Allah b. Yazid al-Ibadx (vgl. Mas. V, 442—4), K.al-radd ^ala

'l-rafida-^ lS2^ 2S: Hafs b. Asyam, J^. al-firaq wal-radd^alaihirn-^ 183, 5: Ibra-
hïm b. Ishaq, K,al-imama\ 183, -ji:

Salih al-Nagl, K.al-radd ^ala H-mtikha-

liftn\ 183,6: al-Haitam b. al-Haitam al-Na^ï, JC.al-imama^ K. al-radd ^ala

"'l-mtilhialn.

6) Zie boven bl. 13 v.
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fad^il van '^Alï, die tegen de verdrukking in tierden, te ver-

zamelen
').

Het is wel niet gewaagd om aan te nemen, dat

er reeds tegen het einde der eerste eeuw veel vraag was

naar dergelijke bewijsmiddelen en dat het aanbod daaraan

evenredig was. Mettertijd nam dit tendentieuze materiaal

in omvang toe^) en in de beschrijving der oudste geschie-

denis van den Islam, waarbij alle onzekere punten naar

partijmeening werden gekleurd, liet het onmiskenbare spo-
ren achter. Ook de polemieken over het imamaat bleven

beheerscht worden door bewijsvoeringen ten voor- of ten

nadeele van de geldigheid van het khalifaat van Abü Bakr

en ^Umar en van de aanspraken van *^Alï \ In de ge-

schriften van den eersten systematicus der Zaidiyya, al-

Qasim b. Ibrahïm, nemen, zooals Strothmann liet zien %
déze besprekingen een breede plaats in. Zijn kleinzoon al-

Hadï ila '1-Haqq Yahya maakt het standpunt ten aanzien

der opvolging van den Profeet tot grondslag van de onder-

scheiding der firaq ^). Nog vele eeuwen bleef het politieke

verschilpunt onderwerp van scherpe polemiek °).

De schending van de geheiligde nagedachtenis der beide

saikhs, waarmee fanatieke Sï'^ieten hun liefde voor "^Ali be-

zegelden ^),
vond in vrome kringen sterke afkeuring. Be-

i) Ag.^ yil 15,2; al-A'^mas weigerde aan het bevel van Hisam te vol-

voldoen om 'Utman ten koste van 'Ali te verheerlijken, I. Khall. (ed. Wüs-

tenfeld), N°. 270.

2) Verscheidene Si"^ietische tradities kregen hun Sunnietischen tegenhanger.

De Sunnietische lezing van den mami/a-ha.d.ït vindt men b. v. Muntakhab

Kanz al-Ummal^ rand Musnad^ IV 441, ó; die van den taqalan-ha.^lt^ ib.

439, <5 a f. In hetzelfde hoofdstuk {Fadl al-Saikhain) nog andere voorbeel-

den, evenals in al-Riyad al-nadira.

3) Al-Óubba^i schreef een weerlegging van een werk ft tafdU Abt Bakr

van de hand van "^Abbad (b. Sulaiman), al-Mu^tazilah^ ed. Arnold, 48, iS (vgl.

44, 12^ 52, /J, 60, is)\ al-Iskafï (f 240, ib.^ 44) schreef fl tafdil ^Ali ^ala Abt

Bakr^ ib.^ 48, 16.

4) Das Staatsrecht^ Kap. 2 § i.

5) Ma^mti^^ I f. l*loa infra (/Z tatblt al-iniamd).

6) Goldziher, Beitrage, SB WA., phil-hist. CL, LXXVIII (1874), 455. Vgl.

Farq, 13,.?, 14,/^.

7) Hoewel hij wist, dat hij zijn leven op het spel zette, waagde de dich-

ter Khandaq het, nadat zijn vriend Kutayyir beloofd had voor zijn familie

te zullen zorgen, op den mawsini den voorrang van Muhammed's familie

te verkondigen. Toen hij hierbij niet naliet Abü Bakr en "^Umar te honen,

werd hij door de menigte doodgeslagen, Ag., XI 46.
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halve degenen, die zich tegenover de overdreven uitingen

van partijstrijd en religieuze waardeering principieel van

een oordeel over de personen onthielden ^),
waren er velen,

die, bij alle hoogachting van Abü Bakr en ^Umar, ""Alï hoo-

ger stelden. Van al-Hakam b. 'Utaiba (f 112 of 115), een der

meest geachte theologen van zijn tijd, wordt bericht, dat

Dawud al-Awdï tot hem kwam en zeide: „Men vertelt, dat

gij afgeeft op Abü Bakr en ^Umar", waarop hij antwoordde :

„Dat doe ik niet, maar ik houd het er voor, dat ''Alï beter

is dan zij" ^). Dit standpunt, dat van den tasayyu'' hasan,

werd door vele theologen ingenomen ^) ; zij richtten hun

blikken naar het geslacht van den Profeet, daar de Umay-

yaden, zonder evenwel zoo goddeloos te zijn als hun tegen-

standers hen afschilderden, niet aan de eischen van theo-

cratische vorsten voldeden. De tafdïl van ^Alï vond ook in

Mu'^tazilietische kringen begunstigers.

Afkeerigheid om Abü Bakr en ^Umar te wraken kwam

volgens eene oude overlevering Zaid b. '^Alï op den afval

van een groot deel zijner aanhangers te staan. Terwijl de

'^Abbasidische propaganda reeds werkte aan de ondermij-

ning van het gezag der Umayyaden en de liefde voor het

huis van Muhammed aankweekte, belandde deze kleinzoon

van den martelaar van Karbala^ in Küfa. Als echt ^Alide

had hij gemeend van den khalief te mogen verwachten,
dat deze zijn schulden, die een 500.000 dirham beliepen, uit

de staatskas zou betalen. Hisam, die hem ook bij andere

gelegenheid niet al te vriendelijk had behandeld *), had
hem deze gunst geweigerd. Dit had hem ten zeerste ont-

stemd % Zijn laatste gang naar al-Rusafa ") bracht een on-

i) Murgi^'a tegenover Óï<^a en Khawarig vgl. Goldziher, M. 5., II 89 fF.;
van

Vloten, Irdja, ZDMG.^ LIV 161
ff.; Goldziher, Vorles., 87 ff.

2) Tab., III 2496 vgl. I. S., VI 231; al-Dahabï, Tadkira^ I 104; al-Sadiq
zou ongunstig over hem gesproken hebben, al-Kassï, 137, 157 supra.

3) Vgl. bl. 15; Goldziher, M. S., II iio.

4) Tab., II
1^675 sq.

5) I. S., V 239, 16 sqq. = Tab., III 2498, 7 sqq.; vgl. Tab., II 1675, 7 sqq.

6) Volgens Abü Mikhnaf (Tab., II 1668, 8 sqq.) was Z. b. "^A. in al-

Rusafa om eene beslissing van Hisam te verkrijgen in zake twisten over
eene sadac^a van den Profeet tusschen Hasaniden en Husainiden, toen Yüsuf
b. ''Umar schreef over beweerde vorderingen van Yazïd b. Khalid al-Qasri.
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vrijwillige reis naar "^Iraq mede, doordat Hisam het noodig
vond hem met Muhammed b. ^Umar b. *^Alï b. Abi Talib,

Dawud b. '"^Alï b. ^Abd Allah b. al-^Abbas en een paar
anderen naar zijn stadhouder Yüsuf b. '^Umar te zenden,
ter confrontatie met Khalid al-Qasrï of diens zoon Yazid.

Deze had op de pijnbank bekentenissen afgelegd aangaande

vorderingen ten zijnen behoeve op de genoemde personen,
die deze echter reeds voor Hisam onder eede ontkend

hadden. Toen hun vrijheid van beweging hergeven was,
deden zij Küfa aan. De aanwezigheid van een *^Alide in

dit middelpunt van Órtetisch gestook was voor de Kü-
fiërs aanleiding om samen te zweren. De Sï^a liep in en

uit bij Zaid en was scheutig met betuigingen van aanhan-

kelijkheid. De gouverneur begon zijn verblijf minder ge-
wenscht te vinden

;
het heet, dat de khalief zijn stadhouder

er over schreef). Zaid had steeds voorwendsels om nog
langer te blijven. Toen het Ibn ^Umar ernst werd, vertrok

hij. Achternagezonden boden der Sï'^a beloofden hem ech-

ter, zooveel steun, dat hij bezweek voor de verlokkelijke

Over deze familieoneenigheden, blijkbaar een voortzetting van vroegere (al-

Has. b. al-Has., beheerder der sadaqat van '^Alï, twistte daarover met "^Ali b.

al-Hus. en 'Umar b, *Alï, H, W,^\ f. 740 infra, b\ 'Uvidat al-Talib^ 76 vgl.

329) handelen verder Tab., II 1671, 12 sqq. en 1673,^' sqq., waar zij ge-

steld worden resp. onder de walï's (van Medina) Ibr. b. Hisam (106
—

114,

Tab., II 1471 infra, 1 561,72 sq.) en Khalid b. *^Abd al-Malik (114
—117

of 118, Tab., II /. c.^ 1586,7, 1592, / sq., ly sqq,). Vreemd is in dit relaas

de vermelding van den dood van óa'^far b. Has. b. Has., die naar andere

berichten eerst veel later stierf (Tab., Til 186; ^Uindat al-Talib^ 162). 'Abd

Allah of zijn broer Dawud als zijn nWib beheerde de sadaqat na zijns vaders

dood {p. f., 80, 167; H.'^W.^ I /. r.). Het onderhoud van Zaid met Hisam

stelt Tab., II 1675, s (al-Mada'ini) onder het bestuur van Khalid B. ^Abd

al-Malik. Yüsuf b. "^Umar echter volgde eerst Óum.' I 120 (Tab., II 1658, 13)

Khalid al-Qasrï op. Misschien ontbood Hisam, zooals Tab., II 1670, 16 sqq.

wil, Zaid (met de anderen) uit Medina op een schrijven van Yüsuf b. '^Umar
;

als gouverneur van Medina zou hier echter niet Ibr. b. Hisam (1671,^ sq.),

maar Muh. b. Hisam (vgl. Tab., II 1592, 1635, j sq., 1666,/^ sq., 1698,^

sq.) vermeld moeten zijn. In A. Mikhnafs bericht zijn blijkbaar de andere

personen, die de bekentenis van al-Qasrï betrof, in al-Rusafa aanwezig ge-

dacht (vgl. Tab., II 1699, /^ sqq.).

i) Tab., II 1680, j" sqq., 1682,2 sqq., 1712 supra.
— In hoofdzaak is hier

gevolgd het bericht van A. Mikhnaf uit Tab., II 1667—88, 1698—-1711;

Maq.^ 161 sqq. Vgl. Wellhausen, Oppos.^ 96 ff.
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voorspiegeiiiigen der Küfiërs, ondanks den raad zijner met-

gezellen. Door twee huwelijken knoopte hij familiebetrek-

kingen aan, die hem te stade kwamen bij het telkens ver-

wisselen van verblijf, waardoor hij zich aan de spionnen
van Ibn ^Umar onttrok. Zoo gelukte het hem langer dan

10 maanden in Küfa te vertoeven. De Sfa huldigde hem;

zijn dïwan bevatte 15.000 namen
^).

Ook buiten Küfa, in

de Sawad en in al-Mawsil, liet hij werven. „Wij roepen u",

zoo heette het in de huldigingsformule, „tot het boek Gods

en de sunna van Zijn Profeet, tot bestrijding dergenen, die

onrecht plegen, tot verdediging der verdrukten, tot begif-

tiging der misdeelden, tot gelijke verdeeling van den staats-

buit (fai^) onder de rechthebbenden, tot teruggave van het

onrechtmatig ontnomene, tot (periodieke) terugzending der

te velde gehouden troepen", een program, dat zoowel aan

ontstemming in religieuze kringen als ontevredenheid over

sociale misstanden en vermeend onrecht te gemoet kwam.
Men hoopte dan ook van Zaid, dat hij blijken zou de Mahdi
te zijn ^).

Volgens dQ Maqatil aUTalibiyym van Abu 'l-Fara^ al-

Isbahanï en Zaidietische historici ontbrak het Zaid niet aan

den steun der theologen. Onder verscheidene anderen ^)
'

treffen wij Abü Hanïfa als begunstiger van zijn streven

aan. Al mogen misschien enkele der opgegeven namen op

rekening komen van een streven in de éHetische overleve-

ring om Zaid te omringen met figuren uit den theologen-

kring, die de orthodoxie voor zich opeischte, aangenomen
mag wel worden, dat velen hem tenminste hun moreelen

steun gaven. Slechts een paar van de genoemde personen

i) Volgens Maq. 164 infra, ^Umdat al-Talib^ 228 infra, waar Zaid ook

door niet-Srteten (op de laatste plaats zelfs door Kharigieten) heet gehul-

digd te zijn (vgl. Par. 5982, f. 780 uit.), was dit het aantal der Küfische

aanhangers en waren daarin niet begrepen die van al-Mada^in, Basra, Wasit

al-Mawsil, Khurasan, Rayy en Óurgan (= H. W,^ I f. 780;, ig sq. ; korter,
zonder vermelding der plaatsnamen, al-Ifada^ f. io<5, 13). Maq. volgt bijna

letterlijk het bericht van Abü Mikhnaf, behoudens eenige niet onbelangrijke

uitbreidingen. De bovengenoemde bijzonderheden volgen onmiddellijk na

Jc.^ Tab., II 1685, 14.

2) Tab., II 1676,7^5 al'Kamil^ 710, /—3,

3) Zie bijlage I.
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worden bij Abü Mikhnaf (f 157) aangetroffen. Zou deze

namen verzwegen hebben om vele tijdgenooten voor ver-

denking van de zijde der '^Abbasiden te sparen? De stem-

ming der Kofiërs was blijkbaar vrij algemeen voor Zaid,

daar Yüsuf b. '^Umar naderhand allen beschuldigde op Ha-
kim b. Sarïk al-Muharibï na, die Zaid bij hem heet te heb-

ben aangegeven ^).

Ingelicht omtrent Zaid's plannen, liet de stadhouder aan-

stonds maatregelen nemen om ze te verijdelen. Hij liet het

weerbare deel der Küfiërs door de wijkhoofden in de mos-

kee samenroepen. Wie in het zadel werd aangetroffen, was

vogelvrij. Toen het ernst werd, gedachten de meeste hul-

digers hun beloften niet meer. Op gezag van Abü Mikh-

naf-) wordt bericht, dat, toen Yüsuf scherp begon te letten

op Zaid, de hoofden der éï*^a hem polsten over zijn ge-
voelens ten opzichte van Abü Bakr en '^Umar en dat, toen

hij weigerde zich ten hunnen nadeele uit te spreken, zij

hem als hun imam verwierpen. De juistheid dezer mede-

deeling echter valt mijns inziens sterk te betwijfelen. Im-

mers, zooals Strothmann
^) reeds opmerkte, is het vreemd,

dat de leiders der Sï*^a de zienswijze van Zaid in deze nog
niet kenden, nadat hij een tiental maanden in hun midden

verkeerd had. Ook het deelnemen van Ziyad b. al-Mundir

aan den opstand pleit er tegen, dat dit de gang van zaken

geweest is. Wel hebben, naar het schijnt, de aanhangers
van óa^far al-Sadiq Zaid afbreuk gedaan *). De traditie op

gezag van Abü Mikhnaf zou een oude polemiek tegen de

Rafida kunnen zijn, welke zij door Zaid laat veroordeelen ^).

i) Tab., II 1716 vlg. 1713,^. Hakïm b. Sarïk b. Namla, Mlzan^ I 243.

2) Tab., II 1699, 8 sqq.; niet in Maq., 165, het tot Tab., II.' 1699, ^ ge-

volgde bericht van A. M. wordt onmiddellijk voortgezet met 1701,/.

3) Das Staatsrecht^ 26.

4) Al-Kassï, 261, ƒ(? sqq;, 224, ij sqq , 230 infra sq. vgl. 184, 13 sqq.,

231, /o sqq., 239, 7 sqq., loi infra, 123; men verzocht al-Sadiq in zijn

naam te mogen optreden, 226,^ sqq. vgl. Strothmann, o. 6., 27.

5) Het wil mij toeschijnen, dat oorspronkelijk- en in den regel Abü Bakr

en "^Umar gedacht zijni als het object van rafada^ dat zooveel beteekent als

tabarrd'a min. Al-As'^arï, p. 9: ^^ <j ^i^ \.\^ h-^j^ i«a,9\p \^c \i\y,

doch p. 31,^ (hfdst. over de Zaidiyya): k j^j \^ i.i.91 3\ Uc- ^ J^*^

(^y^jiJii^ . Immers de ra/d al-saikhain was karakteristiek voor de Rafida, niet
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Intusschen wil hier geenszins betoogd worden, dat hij hun

gevoelen toegedaan was ^).

Hoe het zij, slechts enkele honderden^) volgden den

strijdkreet ya mansür amit!. Onder deze treffen we aan,

met een fakkel zwaaiend en het wachtwoord roepend, Abu
'1-Garüd Ziyad b. al-Mundir al-Hamdanï \ wiens naam ver-

bonden bleef aan de meest linksche richting der Zaidiyya.

Hij is zeer waarschijnlijk dezelfde als Ziyad al-Nahdï,

wiens lijk evenals dat van Zaid en eenige anderen aan den

paal werd geslagen % Na een tot het uiterste volgehouden

tegenstand sneuvelde Zaid
^) ;

daarmee was de beweging

gebroken. Zaid's onthoofd lichaam werd als afschrikwek-

kend voorbeeld voor de Küfiërs tentoongesteld.

Of deze beweging ook door de "^Abbasidische propaganda
is tegengewerkt, is moeilijk uit te maken % Zeker strookte

zij niet met hare oogmerken en als antidynastieke uitbarsting

kwam zij voor haar ontijdig. Zaid's martyrium bracht haar

een voordeel mede, dat zijn leven haar zeker zou hebben

doen derven.

de rafd Zaid b. ^Alï. Laatstgenoemde beteekenis kreeg het wel in Zaidietische

kringen. Anders Friedlaender, The Heterodoxies^ App. A.

i) Van zekere waardeering voor de beide khaliefen getuigen ook zijn woor-

den Tab., II 1672 uit. sq. (vgl. 1674, <5 sq.), die m. i. door Buhl, Alidernes

Stilling o. s. V., 369 (15), minder juist zijn weergegeven. Volgens al-Kassï, 154,

zou Zaid enkelen, die al-Sadiq vroegen naar de erkenning (tawallt) van A.

Bakr en "^Umar en de afzwering (taliarru^) hunner vijanden, toegevoegd heb-

ben: aiatabarrd'ïlna min Fatima? batartum amrana batarakum Allah! (it\i%\.:

.
tabarttim en tabarahum)^ wat hun den naam Batriyya bezorgde.

2) Tab., II 1702 paen.; Maq.^ 171, ^ sqq. =^. W.^ I f. l^b^iS sqq. :

500 (bericht van Sa'^ïd b. Khutaim, medestrijder van Zaid, vgl. bijlage I).

3) Maq.^ 166 infra = H. W.^ I f, 78^,^0 (bericht van Sa^id b. Khutaim

ingeschoven in het verhaal van Abu Mikhnaf na
U^VjiJLj Tab., II 1701,/^).

4) Tab., II I7ii,/j>; vgl. bijlage I.

5) Volgens Zaidietische overlevering stierf hij Vrijdagnacht 25 (26) Muh.

122, al-Ifada^ f. iib^ 8 i^asiyyata ''l-^tiinu^a li-khams baqind) = ff. W.^ I f.

800, /j". I. S., V 240: Maandag 2 Safar 120 (122), een datum, die voor die

beide jaren niet pastj I. S., VI 221, /2: ^Asüra^-dag, waarschijnlijk met aan-

passing van den sterfdag van al-Husain. Maq.^ 174: op (een) Vrijdag Safar

121..Hij begon den opstand Woensdagnacht 24 (Ji-sab'^ baqind) Muh., J/iz^.,

166 = ff, W.^l f. 78^ (parallel met Tab,, II 1701 supra, alwaar echter geen

datum), een week vroeger dan beraamd was (i Safar 122), vgl. Tab., II 171 1, j», <5.

Samenvatting van verschillende opgaven '^Umdat al-Talib^ 230, s sqq.

6) Was de raad van Dawud b, "^All belangeloos? vgl. Tab., II 1679.
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Zijn zoon Yahya ^)
was met eenige aanhangers ontkomen

naar Khurasan
, dat reeds voor de ahl al-bait bewerkt

was ^). Yüsuf b. *^Umar liet door Nasr b. Sayyar naar hem

speuren. In Balkh werd hij uit zijn schuilplaats te voor-

schijn gehaald. Na korte gevangenschap kreeg hij op last

van al-Walïd, die intusschen zijn oom Hisam was opgevolgd,
met zijne gezellen de vrijheid. Nasr voorzag hen van geld
en rijdieren en zond hem met een waarschuwing heen. De

bedoeling was hem uit Khurasan te verwijderen. De pre-

fecten der steden hadden last hem verder te zenden; hij

mocht zich nergens vestigen en bleef eenigermate onder

toezicht. In Baihaq schijnt hij zich iets langer te hebben

kunnen ophouden. De Zaidietische overlevering bericht, dat

hij daar openlijk voor zich wierf en dat hij eenigen toeloop

kreeg, nadat 70 man hem gehuldigd hadden ^). Volgens
al-Tabarï keerde hij zich van uit Baihaq tegen '^Amr b. Zu-

rara; omdat hij in Khurasan wilde blijven,
— in zijn ant-

woord op het aanbod van straffeloosheid (aman) van '^Amr

verklaarde hij niets tegen diens district te willen onder-

nemen, maar enkel naar Balkh en omgeving te willen *)
—

kwam hij met dezen in botsing. Na gelukkig gestreden te

hebben tegen eene overmacht, trachtte hij in Herat een

steunpunt te krijgen. De nadering van Nasr's troepen deed

hem uitwijken naar óüzaéan. In een der dorpen daar kwamen
Zaidieten zich bij hem voegen ^). Een driedaagsche strijd,

waarin Yahya sneuvelde en zijn aanhangers tot den laat-

sten man gedood werden ^), verijdelde echter ook deze

i) Vgl. Tab., II 17 10, 1713 sq., 1770—74.

2) Tab., II 1712,70. Verblijfplaatsen voor hij Balkh bereikte, Maq.^ 184 sq.:

oponthoud van zes maanden te Sarakhs bij Yazïd b. "^Amr C^Umar) al-Tamïmï.

Khari^ieten zochten verbinding met hem. Yazïd ried hem af zich met hen

in te laten. Korter ^Umdat at-Talib^ 230 uit. sq.

3) Al-Ifada^ f. 130 infra= H. W.^ I f. 83a, / sq.5 vgl. Ya'^q., II 397 infra sq.

4) H. W.^ I f. 830,5 sqq.; vgl. Tab., II 1>JJ2^I4 sq.; Maq.^ 188, /j» sqq.

5) Al-Ifada^ f. I3<5, 6: in het dorp A,^yt,\ (vgl. Mas., VI 2, ii^J)\
daar

voegde zich bij hem eene ^ama^a min ^asakir Khurasan\ H. W.^ I f. 83^,

22—24: \yt.
\ (Jl/fl^., 189, /o:

isJ'J)'-)
^Umdat al-Talib^ 231: toeloop uit

óüzagan, 500 man; gedood te
tC)Pj\.

6) Ya'^q., II 398;iffl;<7., 189 infra; al-Ifada^ f. 140,^ sqq.; H. W.^ I
f., 83<5
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poging der éï'^a. Het hoofd van den *^Alide werd naar den

khalief gezonden ^),
die het in Damascus liet tentoonstellen

;

zijn lichaam werd boven de poort der hoofdstad van Gü-

za^an vastgenageld ^).

Het martelaarschap van Zaid en zijn zoon bracht een

naam voor eene strooming in de Sfa, vertegenwoordigd
door diegenen die, wraak vorderend voor hare dooden, niet

wilden wachten op de wederkomst- van een verborgen imam,
maar er op uit waren, om bij gunstige gelegenheid, met
het zwaard in de hand, de heerschappij terug te brengen
aan hare rechtmatige dragers, de '^Aliden, bij wie alleen

men een bewind volgens Kitab en Sunna verzekerd achtte.

Daar haar patroon zich niet door stuitende leeringen had

gekenmerkt, was zij geschikt Sfietisch gezinden op te ne-

men, die zich van de Kaisaniyya verre hielden, hoewel de

in de volksklasse ingedrongen leeringen en uitingen der

laatste zich van den aanvang af bleven doen gelden.
De dood der beide ^Aliden, de smadelijke behandeling

hunner lijken ^)
hadden de Sï^a diep geschokt. Die van

Khurasan was reeds door het optreden tegen Zaid zeer ver-

bitterd
;
nlen zag gezichten en raadpleegde malaMm-boeken *).

Het te Medina tentoongestelde hoofd van Zaid, die zelfs

bij de Khari^ieten medelijden vond
^),

was wel geschikt om

ig sqq.; volgens deze beide hss. viel hij in Ram. 126 '^asiyyata ''l-gutmi^a

(zonder datum); andere opgave 125, evenals Tab., Maq.^ 190, is\ Mas., VI

3: eind 125 of begin 126.

i) Al-Ifada^ f. 140:, 10 = II. J^., I f. 83^, ^j» : aan Marwan al-Himai*, in

tegenstelling met Maq.^ 190, 14'^ Mas., VI 3 vgl. Tab., II 1774,45, 1820,70;
^Umdat al-Talib.^ 231, 77.

2) Maq.^ 190,0 sq. ; al-Ifada^ f. 140;, /j», madinat al-óüza^an., waarschijn-

lijk AnbSr (vgl. Marquart, Eransahr.^ 81,0., 87,0.), blijkbaar hetzelfde als

j)fó\, waar hij volgens al-Ifada.^i. 14^,2=^ W.^ I f. 83 <?>,
^^ begraven werd

(vgl. Yaqüt, I 370,7^).

3) Toen Yahya gedood was, liet al-Walïd het lijk van Zaid „het kalf van

'Iraq" (en niet dat van Yahya, zooals Wellhausen, O//., 98,0., Das arhb.

Reich.^ 224, schijnt aan te nemen) verbranden en de asch in den Eufraat

strooien, Tab., II 1713,7, 1774, deze beide berichten vereenigd Maq.^ 175;

Ya*^q., II 391; Mas., V 473'; al-Ifada^ f. 120, 2 sqq.; H. JV.^ I f. Sla, ig

sqq. (= Maq.^ l. c).

4) Ya'q., II 391 infra sq. vgl. van Vloten, jRec/t.^ 57, en gloss. Tab.

en Naqa'id.

5) Al-Kamil.^ 709 infra; de verzen ook Par. 5982, f. 78^^.
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de wraakstemming aan te wakkeren in de kringen der '^Ali-

den en hunner vereerders
').

In Küfa' waren er misschien

evenals na al-Husain's dood berouwvollen, die, hun lafheid

betreurend, nu des te meer ijver aan den dag legden. In

een dergelijke stemming sprak al-Kumait zijn diep berouw

er over uit, dat hij den roep van Zaid geen gehoor had

gegeven ^).
De dichter Abo Numaila, die met Yahya viel,

had Zaid in een elegie herdacht ^), terwijl al-Sayyid al-

Himyarï dengenen, die zich aan hem vergrepen hadden,
een duizendvoudigen vloek toeslingerde *). Ook van al-Fadl

b. '^Abd al-Rahman b. al-'^Abbas wordt eene qasida op Zaid

meegedeeld \
De liefdevolle verbeelding der vereerders omweefde hunne

figuren, in het bijzonder die van Zaid, met legendarische

trekken, die misschien reeds opgenomen werden in twee

Kitab maqtal Zaid b. ^All, die de Fihrist ^)
vermeldt. Ver-

scheidene tradities van den Profeet of van '^Alï worden

meegedeeld, waarin deze zijn. lofwaardig optreden aankon-

digen en zijn droevig lot beweenen of wijzen op de hooge
verdienste van hem en zijn medestrijders en hunne beloo-

ning op den dag der opstanding '). Zijn welbespraaktheid
en slagvaardigheid die, naar al-Tabarï bericht, ook Hisam

duchtte, wordt in het licht gesteld door anecdoten over

disputen, waarin hij zijn tegenstander van ongelijk over-

tuigde of het zwijgen oplegde ®). De laatst aangehaalde

i) Vgl. Tab., II 17 14 infra sq. De dichter Katïr b. Katïr al-Sabmï, die

sympathie met Zaid betuigde, werd gevangen gezet. Toen men van hem eischte

'^Alï en Zaid van den minbar te vervloeken, riep hij AUah's vloek over de

smaders van "^Ali in. — Van alle manbare Medïnensers zou Muh. b. Hisam

geëischt hebben bij het in de moskee op een lans gestoken hoofd van Zaid

een vervloeking over *^Alï,
al-Husain en Zaid te uiten, H. W.^ I f. %ob.

2) Hasimiyyai^ IX—XL Vgl. Ag.^ XV 127,6" sqq.

3) Maq.^ 182 (A. Tumaila al-Abbar); ff. W.^ I f. 2>ib^s sqq. (A.N. al-

Anbarï), vgl. Tab., Il 1723,-/^ sqq. (A. N. Salih b. al-Abbar).

4) Tab., II 171 5, v^'el niet onder den verschen indruk der gebeurtenissen.

5) Maq.^ 180 infra sq. (alwaar „Fadl b. al-*^Abbas b. "^Abd al-Rahman")=
//. W., I f. 8i<^, 79—82^, 7. Vgl. Fragm., I 66

(1. al-Fadl), 231.

6) 107, ^^, 115,^—S. Zie ook al-Nagasi, 282,7, 277,9 a f.

7) Maq., 158, J sqq. = Par. 5982, f. 840, 14 sq.; Maq..^ 158, ij sqq. =:

H. W.^ I f. 76<&, 14 sqq.; ff. fF., I f. 75^
—

76<^; Par. 5982, f. 84^, 7-2 sqq.

8) Par. 5982, f. 2)ia infra: een monnik overtuigde hij voor Hisam van het

mcnsch-zijn vau Jezus.
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plaats bevat een tevens partijbelang dienende anecdote,

waarin hij in al-Rusafa voor eenige Syrische, d. i. regee-

ringsgezinde geleerden de stelling weerlegt, dat de opvat-

ting der meerderheid de Allah welgevallige zou zijn. Te-

vens wordt hier een geschrift van hem over dit onderwerp
vermeld

').

In hoeverre overleveringen als de laatste eenigen grond
van werkelijkheid hebben, is moeilijk uit te maken. In de

berichten van al-Tabarï verschijnt Zaid als niet van eenige

intelligentie ontbloot, zonder daarom als beoefenaar der

gewijde wetenschappen naar voren te treden. Bij Ibn SaM ^)

wordt hij in dit opzicht alleen als drager der vaderlijke

overlevering genoemd. Volgens al-éahrastanï ^) was hij een

leerling van Wasil b. ^Ata^ en nam hij van hem de Mu'^ta-

zilietische denkbeelden over. Hierin mag waarheid zijn;

waar daar echter met Zaid een madhab als gegeven ver-

ondersteld wordt en sommige leeringen omtrent het ima-

maat als door hem aanvaard gelden, is twijfel zeker ge-

rechtvaardigd. Wel blijkt er met en door zijn optreden een

meeningsverschil onder de Sï^ieten over het karakter van

den imam aan den dag te komen. Van Zaid wordt de uit-

spraak overgeleverd: „De imam van ons, ahl al'bait, dien

de MusHms verplicht zijn te gehoorzamen, is hij, die zijn

zwaard trekt, noodigt tot het boek van zijn Heer en de

sunna van zijn Profeet, wiens uitspraken zich naar deze

richten en wiens positie daardoor gekend wordt: dien niet

te- kennen is onverschoonbaar. Maar een dienaar, die in

zijn woning blijft zitten en zich achter zijn gordijn schuil

houdt, het bewind der onrechtdoeners verdraagt, niet het

goede beveelt en het slechte verbiedt, deze kan gQen

1) If.W., I f. TJa,J7 sqq.: (hs, ^V\) ^^.^\ ^j\^lo ^f.
^^ C^ ^'-ijj^

Aa\ A».^ J\i A.\')Ui!l\j
AcJul\ Ja\ f

U«i\ J*^ 0^5 (hs. 4.ilc.) ^lii» ^4^ '^^ ^*-

<ui\ v-jVo
^Jl> (sic) jTi A.\ii\j AcVv*/^ i3 «^JVi uVo ViJ\ -rj- \ £....

*Jp ^^ j^_j

2) V, 240,/^; vgl. I, Hagar, Tahalb al-T.^ III 419 sq. N°. 769.
'

3) n6 vgl. al-Mu^tazilah^ ed, Avnold, 20, 12,^5.
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imam zijn" '). Misschien is dit niet meer dan de theorie,

neergeslagen uit Zaid's optreden. Zij doet het agressief ka-

rakter der Zaidiyya uitkomen en kant zich tegen het stand-

punt der taqiyyay waarvan 6a*^far al-Sadiq als vertegen-

woordiger optreedt. Gold Zaid eenmaal als imam, dan moest

zijn^zlm ook buiten bedenking zijn; gereedelijk konden hem
dan ook uitspraken en denkbeelden zijn waardigheid be-

treffende toegedicht worden.

Op de geringe waarschijnlijkheid, dat eenige op Zaid

teruggevoerde verhandelingen werkelijk aan hem zijft toe

te kennen, is reeds door Strothmann ^) gewezen. Het oordeel

over een op zijn gezag overgeleverd of ook wel aan hem

toegeschreven fiqh-compendium moet voorlqopig opgeschort
worden. Grifïini

^),
die het voorhanden zijn van dit werk

in liandschriften vaststelde, komt op grond van mededee-

lingen bij Zaidietische schrijvers *) en op grond van de

keten der overleveraars voor zijn authenticiteit op, nadat

Strothmann
^),

vóór het aan het' licht komen van hand-

schriften, dienaangaande twijfel geopperd had op grond van

het veelzeggend stilzwijgen der Ifada over eenig werk van

Zaid. Ook de Sï'^ietisch gezinde schrijver van de Fihrist

weet geen enkel geschrift van Zaid te vermelden. Als

i) Slrat al-Hadl^ f. 6<5:
Jls c^ ^ Aa^ ^^^jm iS}^ <J' -U-<^ OJ Jp

dÜAj eijpj ^a'^'-v tiilJu Oiyj- «UU
ii-j 4ij

u-juT til \c^_5 Ai«« ^^ (5Jii

oj,^ *.\c
T-jf>

<uu j t^W -^ ^-*^* '^W,'(hs- 7^) T^ ^ c?-^^ dAJjJ <u\j

Prof. Snouck Hurgronje wees mij op -»b-J als de waarschijnlijke lezing.
—

In een overlevering bij al-Kassï, 261 infra sq., wordt Zaid (teKafa)door twee

aanhangers van al-Sadiq voorgehouden dat, indien geen imam zijn kan i. \

°
. ,

tjL^ aJlc,
"^Alï ook niet van den aanvang af imam was. Zaid weet hierop

niet te antwoorden.

2) Die Literatur der Zaiditeti 'm. Der Islain^ I 365 f.

3) La piü antica codificaziojte della g'mi'isprudenza islamica etc., Rendic.

del R. ht. Lomb. di se. e
lett,^ ser. II, vol. XLIV, 1911.

4) Al-Mansür billah 'Abd Allah b. Hamza geeft zijn isiiad in al-Safï^ f.

190: infra sq.; de oudste tradenten zijn dezelfde als bij Griffini. Zaid wordt

er als auteur genoemd {nva-hwwa al-f?msa?inif).

5) L. c.
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eerste tradent van de Ma^mü^ al-Fiqh wordt Abü Khalid

^Amr b. Khalid al-Wasitï genoemd. Deze theoloog en schrij-

ver der Zaidiyya ') wordt door de (orthodoxe) ri^Ul-critiek

gebrandmerkt als „een leugenaar, die op gezag van Zaid,

op gezag van zijn vaderen ondergeschoven tradities in om-

loop bracht"^).
De overlevering zocht zijn kennis te staven. Zoo heet

het op gezag van Abü Gassan al-Azdï: „Nooit zag ik

iemand van grooter kennis van het boek Gods dan hij.

Terwijl hij gedurende vijf maanden door Hisam in hech-

tenis werd gehouden, vertelde (yaqussu) hij ons — we wa-

ren met hem in de gevangenis
— van de verklaring van

(de sürat) al-hamd ^) en van de sürat al-baqard^ enz. %
Wellicht wordt hier gedoeld op een aan Zaid toegeschre-
ven Tafsïr fi garib al-Qur^an, die gedeeltelijk in een Ber-

lijnsch handschrift, bewaard is
^). Dit geschrift is overgele-

verd door Abü óa^far Muhammed b. Mansür b. Yazïd al-

Muqrï (?),
saikh der Zaidiyya te Küfa

^).
De zegsman van

zijn isnad, die op gezag van Zaid overlevert, is de reeds

genoemde Abü Khalid al-Wasitï.

Meteen komt duidelijk de bedoeling van polemiek tegen
de Imamiyya uit, wanneer Muhammed b. *^Alï (al-Baqir)

naar aanleiding eener gegeven verklaring Zaid als zijn meer-

dere in kennis erkent '), iets wat de traditie ook laat vast-

stellen door ''Abd Allah b. Muhammed b. al-Hanafiyya ^).

i) Fikr.^ 178, 18^ 220, ^; éahr., 119, 9, 145, «5; al-Kassï, 151,/^: min

riï'asl^ al-Z.^ doch 247, /j>sqq. een der ^amma met sterke éi^ietische neiging;

al-NaéasI, 205.

2) I. Ha^ar, Tahdlb al-T.^ VIII 26 sq. N°. 41.

3) D. i. de Fatiha.

4) H. W.^ I f. 76^5 infra.

5) Strothmann, /. c.

6) Hij leverde over op gezag van Ahm. b. 'ïsa, al-Qasim b. Ibr., al-Hasan

b. Yahya, "^Abd' Allah b. Müsa e. a., Berl. 10237, f. 27^^. Hij is wel dezelfde

als de Zaidietische theoloog Abü óa^far Muh. b. Mansür al-Muradï, Fihr.^

194,"^ sqq.

7) H. JV,^ I f. 77ü!, s sqq., met beroep op deze overlevering al-Swit al-

hawi^ f. i2>ib. Vgl. Maq.^ 156, // sqq.: óa'far al-Sadiq houdt voor Zaid den

stijgbeugel vast; il).^
infra sq. hetzelfde van '^Abd Allah b. al-Hasan.

8) II. W.^ I f. 77^ supra: als Jezus neerdaalde, zou hij van Zaid verklaren

khairti maft watfa '^afara ''l-turab\ hij kende den Qur'an min haitu lam

yci'lamhu A. ód'far^ ook Par. 5982, f. 85^,^ sqq.
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Wij zien den hatlf al-Qur^an ^), op wiens gezicht de

glanzingen van de nür zichtbaar waren
^),

door Küfa's stra-

ten rijden met een opengeslagen Qur^Sn voor zich op het

zadel, noodigend hem te vragen, voordat men hem mist %
hem, die over alle deelen der Openbaring en der Sunna op-

heldering kan geven*). Kortom, zijn geheele optreden wordt

voorgesteld als een om Gods wil, als een heilige plicht,

waarvoor hij'noode Medina verliet^).

Het lijk aan den paal op de Kunasa werd in de over-

levering een voorwerp van karamat. Een ondanks voort-

durende verscheuring telkens hernieuwd spinneweb vormde
eene bedekking der '^awra ^).

Tradities bedreigden met helle-

straf dengene, die het wagen dorst met leedvermaak ernaar

te zien
'). Vogels nestelden in de holte van het lichaam, dat

niet verging noch lijklucht had ^), integendeel een geur van

muskus verspreidde ^). Personen, die smadend de hand er-

tegen ophieven, werden aan het schennend lichaamsdeel

door goddelijke straf getroffen ^^).

i) Zoo zou men hem in Medina genoemd hebben, Maq,^ 157,/^ sqq.; al-

Ifada^ f, lOö infra; ^Umdat al-Talib^ 228.

2) Maq.y 155, «y sqq.

3) Deze uitdrukkhig ook in uitspraken van 'AU, b.v. Ya'q., II 225, 77.

4) Par. 5982, f. 82 ö, b.

5) 7/5.,
f. 80^.

6) Mas., V 473 supra; H. W.^ I f. %oa^22 sqq.; Par. 5982, f. Zt^b sqq.;

^Umdat al-TaUb^ 230, 14. De naaktheid van Zaid's lijk wordt uitdrukkelijk

vermeld, al-Kamil^ 709. Ontblooting, in het bijzonder der genitaliën, als smaad

vgl. Jer. 13, 26; Ez. 16, 37/^; Nah. 3, 5 ; Jes. 47, 3. (Vgl. Wensinck^Ammisnms
11. Damonenglaube in Der Islain^ IV 225 f.).

Ook op andere, niet minder won-

derbaarlijke wijze kwam deze bedekking tot stand, Maq.^ 176; iets dergelijks

H.W.^ I f. 800, 2S'. «Gj^ ^iJac- ^ <c'^^ ^z-c>->Lw\i ;
dit gebeurde, nadat men

den khimar had weggenomen, dien een geloovige voorbijgangster over hem had

geworpen en die bi-masfat Allah zich aan het lijk vasthechtte.

7) Maq.^ 158, 8 sqq., 159, 6 sqq.; Par. 5982, f.. 840:, 12 sq., 84*^ infra,

f. 850 supra ;
H. ÏV.^ I f. 76c, i sq.

8) Par. 5982, f. 85^, 9 sqq.

9) jff. W., I f. 810, 9 sq., vgl. Goldziher, ZDMG., LXV, 619 f.; H. Pre-

served Smith, ib.^ LXVI, 167; welriekende geur bij het graf van al-SafiS' vgl.

Wüstenfeld, Dei- Imam el-SchafiH, Göttingen 1890 (= Abh. d. kón. Ges. d.

Wiss. SU Göttingen., XXXVl), 43; muskusgeur bij het graf van den Zaidie-

tischen imam al-Mahdï li-Dïn Allah Ahm. b. al-Hus. (gedood einde Safar

656), al-Khazragï, Tiraz.^ p. 331, 7^.

10) H, JF., I f. 800, 2Ö sqq., paen.
—

^, 4.
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De ^Abbasidische propaganda, vaardig als zij was om
alle stroomingen te haren bate aan te wenden, verzuimde

niet op deze dooden beslag te leggen en winst te doen

met het vergoten bloed. Zij koesterde het wraakgevoel der

Khufasaners, wien geleerd was alleen zegen te verwachten

van het huis van Muhammed. Wraak voor Yahya werd

eene leus in het verzet van oostelijk Perzië tegen de ras-

bevoorrechtende Umayyaden, eene leus, die meteen arge-

loozen in de
, verwachting kon sterken, dat zij gingen strij-

den voor een der zonen van ^Alï.

De dood van Yahya zou zulk een indruk in Khurasan

gemaakt hebben, dat men allen in dat jaar geboren kinderen

de namen Yahya of Zaid gaf en dat, toen men niets meer

van de Umayyaden te duchten had, door heel het land

een zevendaagsche rouwklacht gehouden werd
^).

Abü Mus-

lim liet de Sfa voor de Yaman, die zich namelijk allen

van de Umayyaden afkeerden
'^),

en Rabï*^a partij kiezen

tegen Mudar met de woorden: „Mudar heeft den satan tot

aanvoerder, zij zijn de gezellen van Marwan, de moorde-

naars van Yahya" ^). Hij liet den leider der expeditie tegen

Yahya, Salm b. Ahwaz, dooden en het lijk van Yahya
van zijn schandplaats wegnemen en' begraven na zelf daarbij

de salat verricht te hebben *). Van de vroegere beambten

van Nasr b. Sayyar spaarde hij die, welke Yahya heime-

lijk inlichtingen verstrekt hadden
^). Ook voor het bloed

van Zaid werd wraak geëischt: in de verzen, welker voor-

dracht den grooten Umayyadenmoord heet te hebben in-

geleid, wordt ook Zaid als een der slachtoffers der over-

wonnen dynastie herdacht^). Hisam's lijk werd mishandeld.

i) Mas., VI 3 5 al-Iföda^ f. 14^, ó, wordt de taswid al-tiyab als rouw over

Yahya voorgesteld en stelt A. Muslim de rouwklacht in.

2) Vgl. van Vloten, 0/^ö/«j^, Hfdst. VII
; Wellhausen, Das arab, I^eich^T)^^-

3) I. A., V 288 sq. vgl. Tab., II 1985,7 sq.

4) B. G. A.^ VII 3025 ü/as., /. c.\ al-Ifada^ f. 14^ supra {= H. W.^ I f.

83^ infra); I. A., V 204. Maq,^ 190 infra, spreekt in 't algemeen van de

Musawwida en noemt eenige andere namen.

5) Tab., III 506.

6) Al'Kamil^ 707 spec. I4\ I. Qut., ''Uyim al-Akhbar^ 2/i^g sqq, ;
I. A.,

V 329, 16 sqq. ;
Tab. (III 5 1 infra) is zeer kort over deze gebeurtenis ; vgl.

Ya"^q., II 425 infra sq., Fragm.^ I 207, waar deze verzen (Ya'^q., II 431, al-
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gepaald en verbrand als talio voor Zaid
'). Toen de gevangen

vrouwen en dochters van Marwan Salih b. ^Alï om ver-

schooning smeekten, wees hij op de bloedschuld, die op hun

geslacht rustte door het dooden van den imam Ibrahim

niet alleen, maar ook van Zaid
'

en al-Husain ^).

Aangenomen mag wel worden, dat de Zaidiyya ijverig

hebben meegewerkt om de heerschappij der Umayyaden
te doen plaats maken voor die van Muhammed's huis, waarbij

zij wel allereerst op een ^Alide rekenden. Met name wor-

den zij het eerst genoemd als partijmannen van den Tali-

bide *^Abd Allah b. Mu*^awiya, wien de burgeroorlog, waarin

de macht der Marwaniden te gronde ging, gelegenheid gaf
om zich voor korten tijd zelfstandig te maken

^).

Mochten de niet in de geheime bedoelingen der ^Abba-

siden ingewijde Sï^ieten op een *^Alide als heerscher in het

komende rijk der gerechtigheid gehoopt hebben, zij werden

spoedig ontnuchterd. De Banu '1-^Abbas, die de wraak voor

de "^Aliden voltrokken hadden, wenschten daarvoor ook het

loon te hebben
*).

Een van de leiders der propaganda voor

het huis van Muhammed had evenwel nog het plan ge-

koesterd om een "^Alide tot het khalifaat te verheffen. Al-

Ya^qübï bericht, dat Abü Salama ^Abd Allah b. al-Hasan

daartoe uitgenoodigd had, nadat óa'^far b. Muhammed (al-

Sadiq) een afwijzend antwoord had gegeven. ^Abd Allah

verontschuldigde zich wegens hoogen leeftijd, maar wees

op zijn zoon Muhammed als de geschikte persoon. éa*^far

zou zijn verwanten een dergelijke onderneming sterk heb-

ben afgeraden. De huldiging van Abu 1-^Abbas had bij

verrassing plaats, buiten medewerking van Abü Salama, en

Fakhri^ ed. Derenbourg, 203 sq., in ander verband) niet voorkomen, maar wel

van vi^raak voor de gevallen '^Aliden gerejjt wordt. Vgl. Wellhausen, o. c.^

343 u. ff.

i) Al-Waqidï I. S., V 240, 7 sqq.', Ya"^q., II 427 sq.; Mas., VI 101 vgl.

V 471 sq.; Fragm.^ I 206 infra; Wellhausen, o.
<:., 344.

2) I. A., V 328,^- sq.

3) Tab., II 1879 sqq.'j Ag.^ XI 73 sqq.; Maq.^ 192—200; Wellhausen, o.
<r.,

239 u.
ff.; Friedlaender, The Heterodoxies^ I 45 infra, II 44 sqq. Volgens

'Umdai al-Talib^ 22, zat hij tot zijn dood in 183 gevangen in Herat, waar

zijn graf nog in de 8^'^ eeuw bezocht werd.

4) Tab., III 214,^ sqq., 433 sq.: vgl. Wellhausen, o. c, 344,0.
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verijdelde diens streven. De „wazïr van de familie van Mu-

hammed" moest dit bedrijf met den dood boeten
').

De "^Abbasiden wenschten zich beschouwd te zien als de

aki al-bait bij uitnemendheid, de rechtmatige erfgenamen
van den Profeet, de strijders voor God en Zijn recht. Zij

pasten Qur. XXXIII 33, het vers der reiniging, en andere,

op welke de Óï^^ieten zich beriepen, op zich toe, en zagen
zich als „de gereinigden van het vuil" bezongen. Zooals

reeds blijkt uit de eerenamen, die zij zich gaven, wilden

zij doorgaan voor „rechtgeleiden", die de verwachting van

het vrederijk kwamen verwezenlijken. Hadden de Umay-
yaden van het khalifaat overwegend de imperialistische zijde

in het oog gevat, de nieuwe dynastie legde den nadruk

op de religieuze : zij wilden niet slechts koningen, maar

tevens ook imams, leiders der gemeente, zijn ^). Intusschen

bleven zij ver beneden de verwachtingen, die zij hadden

opgewekt. Al spoedig bleek de beloofde gerechtigheid vrij

hèrsenschimmig te zijn \ De gemakkelijkheid, waarmee zij

plechtige eeden braken en hun verdienstelijkste helpers ter

dood brachten, waren niet geschikt om het vertrouwen te

winnen. Hoewel zij in hun optreden naar buiten zich met
een nimbus van godsdienstigheid omgaven, was het in-

tiemere hofleven alles behalve naar der vromen eisch
*).

Waren er theologen, die zich ten aanzien hiervan zeer

toegeeflijk betoonden en bereid godsdienstige bezwaren

tegen de genietingen van hun vorst weg te redeneeren ^),

andere, als Sufyan al-Tawrï ^)^ lieten bij gelegenheid dui-

delijk hun ontstemming blijken. Voor velen golden ook de

Banu '1-^Abbas als dwingelanden [^ababira). De ascetisch-

i) Ya'^q., II 413, 418 sq., 422, /J» sqq.; Tab., III 27 sq., 35, 70—36 vgl.

58—60; Mas., VI 92—96, met afwijking in details, die gedeeltelijk in ver-

band schijnen te staan met polemiek tusschen Imamiyya en Zaidiyya; VI

134. Vgl. van Vloten, Zur Abbasidengeschichtc^ ZDMG.^ LII 213, 224 f.
;

Wellhausen, o.
tr., 339 f.

2) Tab., m 29—33, 37, vgl. 250,/; Ya'q., II 419 sq., 431, 2 sq.; vgl.

Goldzihei-, M. 5., II 52 ff., Vorles.^ 49 f.;
van Vloten, ZDMG.^ LII 218 ff.

;
Well-

hausen, o, c.^ 348 ff.

3) Van Vloten, Rech.^ 68.

4) Goldziher, M. 5., II 57 u. f.

5) O.
<;.,•

68 u. f.

6) O.
c,^ 58.
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vrome faqïh Ibn Abï DPb (f 159) dorst al-Mansür in het

gezicht te zeggen, dat hij een tyran was, en voor al-Mahdï

weigerde hij op te staan
').

Toen de hadïtleeraar al-Mas'^üdï

(t 160), om zich bij de regeering bemind te maken, zich

in zwart gewaad met hooge muts kleedde, had dit tenge-

volge, dat men zijne voordrachten meed ^). Wie alzoo ernst

maakte met „het bevelen van het goede en het verbieden

van het slechte" (al-amr bil-mc^rüf wal-nahy ^an al-munkarY),
vond daarvoor gelegenheid genoeg.
Ook de Éfieten hadden zich in hun hoop bedrogen ge-

zien, en wie hunner hare verwezenlijking nog niet naar het

einde der dagen wilde verschuiven, was licht te bewegen
om een "^Alide gehoor te geven. De vereering, waarmede
niet alleen het volk, maar ook zijn geestelijke leidslieden tot

de „zonen van den Gezant van Allah" opzagen, verschafte

dezen dadelijk bijval, zoodra zij aan hun streven naar de

macht den schijn gaven van een verzet om Gods wil tegen
een lakenswaardig bewind.

De nieuwe dynastie kwam aan de zucht van '^Alï's nako-

melingen naar het aardsche goed kwistig tegemoet en deed

hun rijke schenkingen *). Haar gaven werden met groote

vreugde aangenomen, althans door de meesten, door ^Abd

Allah b. al-Hasan, den saikh der heilige familie ^), niet zon-

der een gevoel van wrok: zij hadden er immers volle aan-

spraak op °). Van den beginne af, en wel niet ten onrechte,

gewantrouwd, was een door hem gereciteerd vers voldoende

om den argwaan van al-Safifah en zijn broeder te verster-

ken. Toen de Hasaniden het hof verlieten, zond al-Saffah

een agent provocateur mede om zoo hun intieme gedach-
ten en bedoelingen te weten te komen. Vooral op Mu-
hammed b. ^Abd Allah en zijn broer Ibrahïm rustte de

verdenking ').

i) Al-Dahabï, Tadk.^ I 172 sq.

2) /<5.,
I 177 sq.

3) Vgl. Goldziher, Le livrc de Mohammed ibn Toumert^ Introd. 85 svv.

4) Ya'q., II 431 infra', Tab., III 2506 infra sq.

5) Zijn fad^il^ Maq.^ 206 sqq.

6) Sibt I, al-6awzï, Tadk, al-khawass^ f. \2ob supra.

7) '^Iqd^ III 34 vgl. Fragm.^ I 232; Tab., III 153 supra; Sibt I. al-óawzï,

o. <r.,f. 119^— 120^.



41

Huti vader, dien de Zaidiyya als hun patroon schijnen

beschouwd te hebben ^), had hen van jongs af voor het

khalifaat bestemd
^).

De Al Muhammed zouden op den

naamgenoot van den Profeet reeds in zijn jeugd hun hoop

gevestigd hebben; men citeert als op hem toepasselijk

verzen, waarin van een jonggeborene, op grond van voor-

zeggingen van zijn grootvaders, den Profeet en ""Ali, de

verwachting wordt uitgesproken, dat hij een einde zal ma-

ken aan de tyrannie der Umayya ^). Gedurende den bur-

geroorlog na den dood van al-Walïd II zou ''Abd Allah b.

al-Hasan voor de erkenning van zijn zoon gewerkt heb-

ben ondanks het advies van éa'^far al-Sadiq en zou Mu-
hammed door sommige familieleden en Quraisieten ge-

huldigd zijn*). Een parallel bericht uit Maqatil al-Talibiy-

yin ^) licht hierover uitvoeriger in. Het verhaalt van een

vergadering van een aantal Banu Hasim te al-Abwa^ waarin

o. a. Ibrahïm b. Muhammed (de imam der *^Abbasiden),

Abü óaYar, Salih b. '^Alï, ^\bd Allah b. al-Hasan en zijn

beide zonen Muhammed en Ibrahïm, en Muhammed b.

^Abd Allah b. *^Amr b. ^Utman tegenwoordig waren. Salih

1) al-Kassï, 219, //.sqq. ,
de traditie stelt meteen al-Sadiq als zijn meer-

dere in kennis voor; vgl. 230,// sqq.

2) Fragni.^ I 230 (vgl. van Vloten, ZDMG.^ Lil 215), alwaar Muhammed
ook als de imam van al-Mugïra b. Sa'^ïd en Bayan vermeld is

\
van den eerste

zegt dit ook Farq ^ 22()^ 231 sq. vgl. Friedlaender, The Heterodoxies^ I 60,

II 875 volgens I. Hazm was de imam van Bayan A. Hasim "^Abd Allah b.

M. b. al-Han., Friedlaender, I 615 evenzoo Farq^2.2']^ Sahr. 113 infra. Chro-

nologisch bezwaar tegen M. b. "^A. is er wel niet, indien eene der beide, echter

met voorbehoud gedane, opgaven der Ifada^ f. 15a: supra ; geb, 100, f. i*ja

midden: gedood op 52-jarigen leeftijd ("ook H. W.^ I f. (^\b supra) juist is;

vgl. I. Haéar, Tahdlb al-T.^ IX 252 N°. 413.

3) Par. S982, f. io6rt (vocalen gedeeltelijk toegevoegd):

c^Aï^ Ai.^y\ (5J)\a c?jjb \\ ^\-jb J\ ^j_^i» ^^'^^ ^ri^

XJf
\j ^^c 4^."!X_»- ójliJ

- o
Jk_-a>j V_«Jji>

^^^ f^^^

a) Hs. jj^J^
4) Fragm.^ I 231.

5) Maq.^ 229—232.
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merkte op, dat zij het waren, öp wie men de oogen gericht

hield, en dat zij een uit hun midden dienden te huldigen.

Daarop wees ^Abd Allah b. al-Hasan op zijn zoon als den

Mahdi en trachtte hen tot huldiging over te lialen. Toen
Abü óa^far hem hierbij krachtig ondersteunde, ontving
Muhammed den handslag. óa^ar b. Muhammed (al-Sadiq),

die ontboden werd, bleek evenwel niet met de beslissing

in te stemmen en achtte haar voorbarig. Bovendien kwam
volgens hem "^Abd Allah zelf eerder in aanmerking. "^Abd

Allah, die volgens een overlevering zich al niet veel goeds
van óa'^far's komst had voorgesteld, verweet hem toen af-

gunstig te zijn. óa^far weerde dit verwijt af en wees osten-

tatief de ^Abbasiden als ^Abd Allah's werkelijke tegenstan-
ders aan; tevens voorzegde hij de mislukking van zijn stre-

ven en den dood van zijn zonen door de hand van Abü
óa^far. De eendracht der vergadering was hiermede ver-

stoord. Waarheid en verdichting zijn hier dooreen gevloch-
ten. De oneenigheid en naijver tusschen Husainiden en

Hasaniden, die hier niet voor het eerst aan het licht komt,
kwam zeker ten goede aan het eerzuchtig streven der "^Ab-

basiden. Intusschen schijnen deze aanvankelijk, misschien

ook slechts voor den schijn, de candidatuur van Muhammed
b. "^Abd Allah bevorderd te hebben. De wijze echter, waarop
de overlevering óa^^far laat spreken over de '^Abbasiden,

berust misschien op een tendentie om den loop der ge-

schiedenis, die ten gunste der ^Abbasiden besliste, als den

voorbeschikten gang van zaken voor te stellen, hetgeen ook

uitkomt in de aan éa*^far toegeschreven woorden: „„Men
zegt van hem (Muhammed): „Hij is de Mahdi". Integen-

deel, hij is de gedoode, hij staat niet op het boek van '^Alï

als een der khaliefen van deze gemeente"". Van den ande-

ren kant laat de overlevering (ja*^far door woorden en da-

den blijk geven van zijn voorkeur voor Muhammed
^).

Dezelfde vergadering heeft blijkbaar ook al-Tabari
z') op

i) Maq.^ 232 infra sq.jvgl. al-Kassï, 134, <^ sqq., 140, 10 sqq.; ^Utndat

al-l'^lib^ 8i,j' sqq.

2) Tab., III 143, IS sqq.; 152, // sq. C^Umar b. Sabba, f 262; hij wijdde eene

monograpliie aan Muh. en Ibr. b. ^Abd Allah, Fihr.^ 112 uit,)
= Maq.^ 239, 3 sq.;

vgl. al-Maqrïzï, al-Niza^ wal-takhasum^ 56 uit. sq.
— Over Abü óa'^far's verle-

den en zijn verhouding tot de Mu'^tazila, vgl. van Vloten, ZDMG.^ LII 213 ff.
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het oog, waar hij spreekt van een nachtelijke bijeenkomst,
die de Banii Hasim tijdens de beroeringen onder de laatste

Marwaniden tè Mekka belegden en in welke Abü óa^^far Mu-

hammed b. ^Abd Allah huldigde. Hij brengt deze merk-

waardige bijzonderheid,
— waarop van Vloten reeds de

aandacht vestigde,
— dat de daar aanwezige Mu^tazila

')

aan de samenspreking deelnamen. Zelfs tot tweemaal toe

zou Abü óa'^far Muhammed gehuldigd hebben^). Onder de

later voor hem gebrachte partijgangers van den ^Alide wa-

ren er, die hem zijn woordbreuk durfden voorhouden ^).

Marwan liet Muhammed, die meestal onder de Bedawie-

nen verkeerde, begaan en beschouwde hem, ofschoon men
hem al-Mahdï noemde, niet als gevaarlijk. Onder al-Saffah

hield hij zich meer schuil. Deze vorderde met klem zijn

huldiging. Ondanks rijke geschenken beweerde de vader

niet te weten, waar de zoon zich ophield *). Naar het heet^).

trachtte "^Abd Allah, zelfs toen de khalief hem een brief

van Muhammed toonde, waarin deze Hisam b. ^Amr b.

al-Bistam al-Taglibï tot zich poogde over te halen, den

ernst van diens streven te ontkennen. Intusschen werkten

Muhammed's afgezanten in Medina ®). Voor al-Mansür wa-

ren de beide onvindbare Hasaniden een ware nachtmerrie:

hij hechtte meer aan de waarschuwing van al-Hasan b. Zaid

dan aan de onschuldbetuigingen der familieleden. Het stel-

sel der agents provocateurs werd ijverig toegepast en al-

lerlei verspiedingstrucs werden aangewend; brieven naar

Khurasan werden onderschept en door spionnen van den

khalief benut om op de hoogte te komen van de propa-

i) Het was wel in dezen tijd, dat "^Amr b. ^Ubaid en andere Mu'tazilieten

den "^Alide huldigden (vgl. citaat al-I/ada^ f. i6«, ^ sqq., bij van Vloten,

ZDMG.^ Lil 215 N. 2 = ^. W., I f. 89^ infra). De houding der Mu'tazi-

lieten laat zich eenigszins verklaren uit het optreden der Umayyaden tegen

sommigen hunner (terechtstelling van Ma*^bad al-óuhanï en Gailan al-Di-

masqï). Yazïd III koos de zijde der Qadarieten (Wellhausen, Das arab. Reich^

229) en *^Amr b. "^Ubaid heet hem gesteund te hebben (Sahr., 17, /j").

2) Maq.^ 233, 9 sqq.

3) Tab., III 262, IS sq., 264, / (I. Sabba); vgl. van Vloten, /. c.

4) Fragm., I 231 infra sq.

5) Maq., 205.

6) Fragm,^ I 233 supra.
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ganda in Khurasan
').

^Abd Allah b. al-Hasan vond wel'

terecht de welwillende verzekeringen van al-Mansür ten

aanzien van zijn zonen gehuicheld; de uitvluchten, als zou

hij met hun verblijf onbekend zijn, terwijl de bewijzen te-

gen hem spraken, prikkelden den khalief dermate, dat hij

hem bij gelegenheid van zijn bedevaart in 140 in hechtenis

liet zetten
^). Muhammed en Ibrahïm waren bij dezen ha^g

ook in Mekka en troffen daar samen met hun aanhangers,
tot welke ook een officier van al-Mansür bleek te behooren.

De vervolging noopte hen tot zwerven; zij weken zelfs via

^Aden naar Sind uit; vandaar kwamen zij in Küfa. Mu-
hammed waagde het zich in Basra te vertoonen en voor

zich te werken
^). Twee stadhouders van Medina, die op-

dracht hadden de beide '^Aliden uit te leveren, werden we-

gens al te groote welwillendheid en te weinig voortvarend-

heid afgezet *).
Hun opvolger Riyah liet Muhammed uit de

Radwa-bergen opjagen; een kind van hem verloor bij een

overhaaste vlucht het leven. Door listen wist hij steeds zijn

vervolgers te verschalken. Den Medïnensers waren de beide

broeders sympathiek: toen Riyah het waagde hen openlijk
te smaden, werd hij gehoond en met kiezels geworpen, zoo-

dat hij zich in de dar van Marwan moest terugtrekken.
Abü óa'^far nam een ander middel te baat; hij liet alle

Hasaniden van Medina, die volgens een zijner raadgevers

„ieder voor zich den menschen meer ontzag inboezemden

dan een leeuw", gevangen nemen. De Husainiden bleven

ongemoeid en zagen met deelneming de wegvoering aan.

Muhammed dacht er een oogenblik over het hoofd in den

schoot te leggen. Zijn vader moedigde hem echter aan

voort te gaan en niet overhaast te handelen. Toen al-Man-

sür van den hagg; {144) terugkeerde, werden de gevangenen,
nadat hij er eenige bij zijn oponthoud in al-Rabada gru-

welijk had laten geeselen, geboeid meegevoerd naar ^Iraq,

waar de meesten in de gevangenis omkwamen ^).
De voort-

1) Tab., III 144—6; ^Iqii, III 34 infra sq., vgl. Tab., III 146; Ma^.^ 233

infra sqq.

2) Tab., III 150 sqq.

3) Tab., TII 153 uit. sq. ; 148 sq. vgl. 282 sq.

4) Tab., III 158— 161.

5) Tab., III T62— 186 (vgl. Mat/.^ 242—255); 186—189 (al-Waqidl). Ook
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durende vervolging en de vrees, dat zijn broer Müsa, die

onbetrouwbaar gebleken was in het vervullen van zijn op-
dracht om Muhammed tot onderwerping te dringen, op-
nieuw in handen van den khalief zou vallen, noopten Ibn

"^Abd Allah eindelijk tot openlijk optreden. In den nacht

van 28 óumada II (of van i Ra^ab) 145 verscheen hij met

een kleine bende in Medina, opende de gevangenis en

drong de dar van Marwan binnen, waar de stadhouder

Riyah gevangen genomen werd. Ernstige tegenstand werd

niet geboden ').
De toonaangevende personen van Medina,

waar hij, reeds voor zijn optreden, op de markt met „al-

Mahdï ! al-Mahdi !" begroet was
^),

vielen hem grootendeels

bij ^). Naar "^Umar b. éabba bericht, verklaarde Malik b.

Anas den eed van gehoorzaamheid aan al-Mansür, wijl on-

der dwang afgelegd, als niet bindend. Dit schonk verrui-

ming aan degenen, die zich door dit gewetensbezwaar be-

engd voelden *).
Muhammed b. "^Abd Allah behoorde bo-

vendien tot de klasse der fuqaha^j hij had grondige kennis

van fiqh en hadït verworven van Nafi^ Ibn Ta^üs e. a., als-

mede door familieoverlevering. Wasil b. ^Ata^ en andere

mutakallimün zochten, naar het heet, zijn omgang. Hij

wordt genoemd als schrijver van een Kitab al-Siyar, waaruit

Muhammed b. al-Hasan (d. i. al-éaibani f 189) het meeste

zou hebben overgenomen ^). Tal van theologen kozen zijn

zijde ^). Het politieke passivisme, de practijk van tawakkul

de muhaddit 'Abd al-Rahman b. Abi '1-Mavvalï en Abü Hunain, aangewezen
door den in Egypte gevangen genomen zoon van M., waren onder de ge-

vangenen, benevens een 400-tal Bedawienen uit de omgeving van Medina.

— De plaats van hun martyrium werd nog lang door vereerders bezocht,

Mas., VI 200 sq.

i) Tab., III 189—196.

2) Tab., III 159, /.

3) Tab., III 196,0 sqq.

4) Tab., III aoo = al-Ifada^ f. \^a infra sq.; Mas., VI 294 (al-VVaqidï) :

hij kreeg daarvoor later een geeseling, vgl. al-Samhüdï, 221; Tab., III 171,

laat de khalief door hem de Hasaniden vragen om Muh. en Ibr. uit te

leveren. Volgens Fragin.^ I 236, ti'ok hij een toelage uit de verbeurd ver-

klaarde goederen van "^Abd Allah b. al-Hasan.

5) Al-Ifada^ f. 150, 8 sqq. vgl. Strothmann 'm Der Islam^\ 2,67 -^

I. Hagar ,

Tahdlb al-T.^ IX 252 N°. 413.
— Vgl. bl. 43 n. i.

6) Zie bijlage II.
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in politicis, die lag in de lijn van strenge praedestinatie-

opvatting, had niet allen het hoofd doen buigen voor een

in stilte veroordeelde regeering. De plicht van amr bil-

ma^rüf wa-nahy ^an al-munkar stond velen te krachtig voor

den geest, dan dat zij om des vredes wil met het in hu'n

oogen onrechtmatige konden genoegen nemen. Misschien

ging er in dit opzicht invloed uit van de Mu*^tazilieten, bij

wie sterke nadruk viel op den zedelijken eisch en die het

„bevelen van het goede" en zijn keerzijde tot een der

hoofdpunten van hun leer maakten
^).

Zooals wij reeds za-

gen, schijnen ook Mu'^tazilieten de huldiging van Ibn *^Abd

Allah mede voorbereid te hebben ^). Hijzelf wordt ook als

Mu^taziliet aangemerkt ').
Het was mede de stemming der

intransigente piëtisten, die bij deze beweging tot uiting

kwam. De beginselen der onverzofenlijken, die de heerschers

muhillün scholden ^), werkten door. De verwezenlijking hun-

ner eischen meenden zij veilig te kunnen toevertrouwen

aan dezen zoon van den Gezant Gods, die hunne zaak tot

de zijne maakte. Abü óa^far wordt in zijn eerste toespraak

afgeschilderd als de geweldenaar, de vijand Gods, die, als

Fir^wn zich tegen God verheffend, in hoogheidswaan zich

een luisterrijk paleis bouwt, dat Gods nederig heiligdom
verre in de schaduw stelt, en die de voor de geloovigen

geldende regels omtrent het geoorloofde en verbodene ver-

keert
^).

Zulke woorden moesten weei^klank vinden bij vromen,

voor wie de khalief een toonbeeld van eenvoud en gods-

vrucht behoorde te zijn. Teekenend voor de stemming, die

men aan deze kringen toeschreef, zijn de woorden, die de

overlevering '^Ubaid Allah b. ''Umar b. Hafs ter verontschul-

diging tegenover al-Man§ür laat uitspreken : „ïk stond voor

de keus tusschen dit en ongeloof aan Gods openbaring" ^).

i) Mas., VI 20^4 sq., 22 uit, sq.

2) 'Amr b. 'Ubaid blijkt ten slotte de zijde van den "^Abbaside gekozen

te hebben. Een poging van Muh. om zijn steun te behouden slaagde niet,

tot geruststelling van al-Mansür, die reeds argwaan koesterde. *^Amr's houding

had invloed op die van vele anderen. Tab., III 148 infra sq., il/ö//., 233, ^ sqq.

3) '^Umdat al-Talib^ 80 infra.

4) Vgl. Goldziher, M. 5., II 39, 89.

5) Tab., III 197 vgl. 209,7 sqq.

6) Tab., III 259,9 sqq.
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Het was de zaak der Muhaéirün en der Ansar, die op het

spel stond en waarvoor men ging strijden *).

De brieven, die al-Mansür en Muhammed heeten gewisseld

te hebben
^), zijn waarschijnlijk onecht, maar niettemin van

ouden datum en belangrijk genoeg om even hun inhoud aan

te duiden met het oog op de argumenten, die "^Abbasiden en

Zaidieten in het midden brachten. Den brief, waarin al-

Mansür op voorwaarde van onderwerping amnestie voor

hem, zijn familie en zijn aanhangers, benevens geldtoelagen

aanbiedt, beantwoordt Muhammed hooghartig met een der-

gelijk tegenaanbod. Den khalief, die hem beschouwt als een

wanorde stichtend avonturier, op wien de hadd (Qür. V
37» 3^) toepasselijk is, verwijt hij met beroep op Qur. XXVIII
I—5 Pharaonischen trots en willekeur, terwijl hij zichzelf

rekent tot de verdrukten ^) in den lande, aan wie God zijn

gunst schenkt en die hij tot imams en erven zal maken.

Tevens legt hij nadruk op het recht der *^Aliden, door wier

aanzien en aanhang de Banu 'l-'^Abbas de leiding hadden

weten te verwerven, ten onrechte bewerend daarop als erf-

genamen ^) aanspraak te hebben, daar toch de zonen van.

^Alï, den wasi, niet van de erfenis konden worden uitge-

sloten. De allereerst rechthebbende der Hasimiden beroemt

hij zich te zijn door eene afstamming, die niet vertroebeld

is door onvrije en niet-Arabische — al-Mansür was de zoon

van eene Berbersche slavin^)
—

moeders^). Ten slotte trekt

hij al-Mansür's goede trouw in twijfel door te wijzen op de

slachtoffers van zijn woordbreuk.

Tegenover deze „heidensche pralerij"')van den ^Alide tracht

de khalief de geringe waarde van de verwantschap door

1) Tab., m 197, ^vf, 229, /J sqq.

2) Vgl. de briefwisseling, al-Kamil^'j?,6 sqq.; Tab,, III 208 sqq.; ^Iqd^lll

36, 2J sqq. .
— Vgl. bl. 67 v.

3) Ook de 'Abbasiden hadden beweerd het voor de nmstad'^afTm opge-
nomen te hebben in den strijd tegen de Umayyaden, Tab., III 30, z^.

4) Vgl. Tab., III 31,.-, 32,7.

5) Mas., VI 157.

6) Daarom sarlh Qurais genoemd, al-Ifada^ f. 14^ infra.

7) Vgl. Goldziher, M. 5., I 72 ff. De "^Aliden maakten zich daaraan meer

schuldig, vgl. Tab., II 1672 sq. Een dergelijk argument als al-Mansür heet

Zaid tegen Hisam aangevoerd te hebben, toen deze hem zijn afstamming van

eene slavin verweet, Tab,, II 1676.
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vrouwen in het licht te stellen en houdt hij hem voor, dat

hij het waagt zich te beroemen tegenover Ibrahïm, den

zoon van den Gezant Gods, en vele '^Aliden, voortreffelijker

dan hij, hoewel zonen van slavinnen. De bewering der ^Ali-

den banu rasül Allah te zijn wordt weerlegd met beroep op

Qur. XXXIII 40. Wel wordt toegegeven de nauwe verwant-

schap door de dochter des Profeten, maar deze kwam niet

in aanmerking voor de erfenis der wilaya en imama en

kon deze dus ook niet vererven. Dan tast hij *^Ali*s sabiqa

aan en komt, de geschiedenis van ^Alï en zijn geslacht na-

gaande, tot de slotsom, dat men den beiden saikhs den

voorrang gegeven en ^Alï het imamaat niet waardig gekeurd
heeft en dat, zoo zijn geslacht nog eenige aanspraak kon

doen gelden, deze door al-Hasan verkocht is. Hij betoogt,

dat men het optreden der ^Abbasiden als wrekers van de

dooden der *^Aliden, als verdedigers hunner rechten en her-

stellers van hun eer verkeerd uitlegt, en eindigt met te

wijzen op de eervolle plaats van zijn geslacht vóór en in

den Islam.

Muhammed diende van dupHek in de „Verpletterende"

(al-Damiga se. al-Risala) ^).
Het is niet wel uit te maken,

of deze oorspronkelijk bestanddeel was der overgeleverde

briefwisseling en de ofïicieele geschiedschrijving dus den

^Alide niet meer aan het woord liet dan wel of de éfietische

overlevering een leemte aanvulde om hem het laatste woord
te geven. Het betoog van al-Mansür over de geringe betee-

kenis der vrouwen voor de afstamming (Tab., III 211, ^sqq.)

poogt hij te weerleggen door aanhaling van verzen, die de

eervolle plaats der vrouw in de openbaring moeten aan-

toonen. Naar aanleiding van de passage Tab., III 211, /0

sqq. zegt hij, dat de keuze Gods niet bepaald wordt door

verwantschap, maar door sabiqa en ta^a. Verder voert hij

argumenten aan tegen de aanspraak, die men al-'^Abbas

toekent op de erfenis van den Profeet. Aan het slot ver-

klaart hij, dat hem niets anders overblijft dan zijn tegen-

i) H. W.^ I f. 88(5, 24 — 890, 2,5 (verkort medegedeeld, uit K. al-Masabïh

waarschijnlijk van Abu 'l-*^Abbas al-Hasanï) = Par. 5982, f. io85, 14 — 1090-

supra. Dit is slechts weinig uit veel; het uitvoerige wederwoord blijkt aan-

wezig te zijn in hs. Leiden N", 1968 (Ccr/:^. II 53), f, 58^—74^ (hs. ongefol.).
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stander te bestrijden, verwachtende, dat God hem genoeg-

doening zal verschaffen in het heden of, indien Hij anders

beschikt, zeker, wanneer de ure daar is.

Het was hem beschoren, tot de „ure" te moeten wachten.

Het baatte hem niet, dat hij van uit zijn verborgenheid

allerwege 'zijn wervers (du^at) had uitgezonden ^) en in zijn

eerste khutba zelfs verklaren kon, dat er geen stad (misr)

was, waar de huldiging voor hem niet afgenomen was
^j.

Reeds voor zijn optreden was zijn zoon ^Alï in Egypte

gevangen genomen ;
in Khurasan, waar velen hem gehuldigd

hadden, werden al in 140 verscheidene verdachte officieren

in hechtenis gezet % Om de verwachtingen der Khurasaners

geheel te niet te doen, liet Abu '1-Dawaniq hun naderhand

bedriegelijk het hoofd van Muhammed b. ^Abd Allah b.

*^Amr, den met de Hasaniden gevangen gehouden schoon-

vader van Ibrahim b. ^Abd Allah, voorhouden als dat van

hun Mahdï*).

Daarbij was Medina een slecht gekozen steunpunt ^).
Al-

Mansür trachtte het gevaar te beperken door den toevoer

uit het N. naar Medina af te snijden en Küfa -te bezetten.

Naar Medina zond hij "^Isa b. Müsa. Muhammed volgde den

raad om de stad te verlaten niet op; het voorbeeld van

den Profeet met den Khandaq gaf den doorslag ^). Naar-

mate "^Isa naderde, zakte de bereidwilligheid van velen om
de wapenen voor hem op te nemen

').
Tevens waren niet

zonder invloed brieven van ^Isa, aan wiens zijde de ^Aliden

ook niet ontbraken ^),
aan invloedrijke Medinensers om hen

i) Al-Ifada^ f. I5<^, J"; eene da^wa wordt H. W.^ I f. 860,^ sqq. gege-

ven, slagwoorden: hukni bil-kitab^ amr bil-mcC^rüf^ onrecht begaan aan de

durriyyat al-nabï.

2) Tab.,, III 197.

3) Tab., III 170 infra sq., 172 supra, 128; vgl. 359 sqq.

4) Tab., III 183, ó sqq., 184, 189 supra. Abu '1-Dawaniq (-ïq), al-Dawanïqï

(== duitendief), door éfietische schrijvers gaarne gebezigde spotnamen voor al-

Mansür met het oog op zijn gierigheid.

5) Tab., III 224 supra, 228 supra.

6) Tab., III 227 infra sqq.

7) Tab., III 230. Het heet zelfs, dat M. hen van de baï-a onthief en hun

de vrije keus liet, 243, 2 sq.; vgl. Dtn. 20, 8.

8) Tab., III 225, 12 sq., 235, 6 sqq.

4
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van Muhammed afvallig te maken
').

Allerlei Talibiden ^)

namen het voor den Mahdï op; vertegenwoordigers der

oudste en edelste geslachten, daaronder ^Umariden en Zu-

bairiden — zijn vrouw Fulaiha was uit het geslacht van

al-Zubair — stonden aan zijn zijde ^).
't Was, alsof Medina

een laatste poging deed om de lang verloren positie te

herwinnen
*).

Nadat gedurende drie dagen het aanbod van ajnan met
hoon beantwoord was

**),
werd de strijd spoedig ten gunste

van '^Isa beslist. Muhammed's kleine bende van Medïnensers

en Bedawienen bood krachtigen weerstand; hij wilde er

niet van weten den hopeloozen strijd te ontwijken. Verraad

en overmacht brachten de vijandelijke troepen in de stad.

Maandag 14 Ramadan viel Muhammed, de eerste *^Alide,

wien het te beurt viel amïr al-im^miinn genoemd te worden*^),

onder de zwaarden der vijanden '), nadat ternauwernood

zijn gezag in de stad des Profeten, Mekka en al-Ta^if geves-

tigd was
^).

Ook dit martyrium vonden de vereerders van de ahl al-

bait aan den toekomstblik van den Profeet niet ontgaan :

hij zou gezegd hebben: „De reine ziel (al-nafs al-zakiyya

vgl. Qur. XVIII 73) zal gedood worden bij de oliesteenen

[ahgar al-zaity ^).
Dat hij naam en vadersnaam van den Pro-

feet droeg, had de hoop gesterkt, dat hij de Mahdi zou

zijn; men wist ook van hem te verhalen, dat hij tusschen

de schouderbladen een dergelijke vlek had als de Profeet'").

1) Tab., III 226 sq.

2) Ib.^ 258. Óa'^far al-Sadiq hield zich terzijde en trachtte vergeefs een neef

van deehiame af te houden, 253 uit. sqq. Vgl. 208, 8 sqq,, 226, 13 sqq.

3) /^., 198,/^ sqq., 233,7 sqq., 234 infra sq., 237, // sqq., 241,7^ sqq,,

260,/^ sqq.; Ag.^ XX 180, /j' sqq. (Zubairiden) ; 238, /j sqq., 243,9 ^qq.

('Umariden), 259 supra. Eenige uitzonderingen: 199, 217, j sqq.
—

Fulaiha,

Ag.^ VII 96, /jT sqq.

4) Vgl. bl. 47 n. I.

5) Tab., III 232—6.

6) Al-Ifada^ f. l^b supra.

7) Tab., III 238, /, 241 sq., 244, 246, 6 sqq., 249, 2 sqq.

8) Mekka, Tab., III 202, 217—22; al-Ta^if, Ag.^ X Ï07, vgl. 104,2.?.

9) Al-Ifada^ f. ï^b uit., it^a^ i \'^Uindat al-Talib^ 82, $ sq. ; vgl. Tab., III

248, 9 sqq. ; al-Samhüdï, 221; Wüstenfeld, Gesch. d. Stadt Medina^ 146.

10) Snouck Hurgronje, Der Mahdi^ 36 o.; Farq^^-i)-) 229; al-Ifada^ f. 15^^,
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Zijn mislukt optreden was voor menigeen een bewijs, dat

hij niet de Mahdi geweest was^); in den kring der Mugi-

riyya en óarüdiyya echter zetten zich docetische en ra£^a-

denkbeelden aan zijne persoon vast ^).

Terwijl de regeeringstroepen in Hi^az waren om Mu-
hammed te bestrijden, ^kwam" zijn broeder Ibrahïm ^)

in

Basra „uit" (i Ramadan 145). Na langen tijd van werven en

zwerven, voortdurend opgejaagd door spiedende vervolgers,

had hij zich ten slotte hier schuil gehouden, waar hij tevens

zijn betrekkingen door een huwelijk versterkte. De voor-

uitzichten waren voor hem niet slecht: '^Iraq was van troe-

pen ontbloot. Wasit, al-Ahwaz en Fars werden zonder groote
moeite bezet, de Sawad was voor Ibrahïm gestemd. De
khalief was naar Küfa geijld en hield „het deksel" op de-

zen „kokenden ketel"*) mét de weinige troepen, die hij ter

beschikking had. De Küfiërs moesten zich in het zwart klee-

den en werden belet naar Basra te gaan; verdenking werd

streng gestraft. Mubayyida van al-Mawsil werden opgevan-

gen en gedood; hun hoofden werden ter afschrikking te

Küfa tentoongesteld. Tot geluk van al-Mansür tastte Ibra-

hïm niet door. Intusschen keerde Isa b. Müsa als over-

3 sqq.; '-Umdat al-Talib^ 80 infra; Par. 5982, f. \ohh supra: tusschen zijn

schouders (iets) ka-haPai al'baidati\ hier ook twee verzen van Maslama b.

"^Alï, waarin het teeken (Jihatani) vermeld wordt. Zie ook Strothmann, Das

Staatsrecht^ 73.

i) Succes bepaalde ten slotte, of de als zoodanig aangeduide werkelijk de

Mahdi was. Ibrahïm b. 'Abd Allah zou op een vraag, of zijn broeder werkelijk

de Mahdi was, die vermeld werd, geantwoord hebben : „De Mahdi is een belofte

Gods aan Zijn Profeet. Hij heeft beloofd uit zijn familie een Mahdi te stellen,

zonder zijn naani te noemen of zijn tijd aan te duiden. Mijn broeder tracht

den hem door God opgelegden plicht ten aanzien van amr bil-7na^rüf wa-

nahy ^an al-immkar gestand te doen. Zoo God hem tot den Mahdi wil maken,
die vermeld, wordt, is het een begunstiging van Godswege . . .

.,
zoo niet, dan

heeft mijn broeder (tenminste) niet nagelaten (te voldoen aan) de van Gods-

wege op hem rustende verplichting door te wachten op een bepaalden tijd

{intad\ waarop te wachten hem nie* bevolen was, H. W.^ I f. 85^, 12 sqq.

2) Farq^ 44, 232; Friedlaender, The Heterodoxies^ I 43, 60, en comm.;

Óahr., 118. Vgl. bl. 41 n. 2.

3) Ya*^q., II 453 sqq.; Tab., III 282—319; Fragm.^ I 250 sqq.; al-lfadoy
f. 170 paen.

—
220; H. W.^ I f. 92a— 96^; Par. 5982, f. iioa — 112/^;

''Umdat al-Talib^ 85 sqq.

4) Tab., III 293, 13'
«
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winnaar van Medina terug; hem werd opgedragen ook ^het

verzet in *^Iraq te breken. Tegen den raad zijner omgeving
trok Ibrahïm den vijand te gemoet naar Bakhamra. Het tref-

fen aldaar, dat aanvankelijk gunstig voor Ibrahïm verliep,

kostte hem het leven ')
en deed deze poging der Zaidiyya

om het bewind over te brengen op een der „zonen van

den Gezant Gods" mislukken.

De Zaidiyya namelijk vormden met de Mu^tazila de kern

van zijn aanhang ^). Hijzelf was
,

naar het heet
,
Mü'^tazi-

liet
^). Hij had de huldiging of den moreelen steun van ve-

len, die in vroomheid en kennis der gewijde wetenschappen
uitblonken *),

om hier slechts te noemen Abü Hanïfa en

al-A^mas
'') ; de fuqaha^ en ^ulama^ ^maakten het centrum

van het ten strijde geschaarde leger uit ^).

Al-Mufaddal al-Dabbï streed mede aan de zijde der Zai-

dieten
'^). Hij was met Ibrahïm, die vóór zijn openbaar op-

treden eens in zijn woning een schuilplaats gevonden had,

bevriend en waardeerde hoog diens poëtischen smaak en

aanleg ®). Volgens een overlevering op zijn gezag schreed

men ten strijde met den roep: „Wij zijn de Zaidiyya,
zonen der Zaidiyya!", hoewel Ibrahïm beter vond, dat men
zeide: „Wij zijn Muslims, zonen van Muslims!"^).

i) Maandag 25 Du 1-Qa'^da 1455 ^- ^'i ^ ^- 9^^ sw^va-^^Umdai al-Talib^

87 sixpra. Al-Ifada^ f. 220, 10 sq., geeft dezen datum in de 2de plaats en

noemt allereerst Maandag i Du '1-Hig;éa {Tabellen'. Zondag; dergelijke kleine

verschillen staan wel in verband met de vaststelling van het begin der maand

door i'if'ya). Bakhamra vgli Enz. d. ïsl.^ I 623^ f.

2) Al-Ifada^ f. 18^ uit. sqq.; Farq^ 231, 14 sqq.; al-Mt^tazilah.^ ed. Arnold,

24, 7<5 sqq.; Mas., VI 194, noemt naast de Zaidiyya (vgl. 195,^) diegenen,

wier standpunt met dat van de Mu'tazila der Bagdadsche school van zijn tijd

overeenstemde (de Fransche vertaling is minder juist).

3) "-Umdat al-Talib^ 85, j.

4) Tab., III 298, //
; al-Ifada^ l. c.

;
wat de stemming in Basra ten aan-

zien v^n al-Mansür betreft vgl. Fragm., I 262,5 ^q^i-

5) Zie bijlage III.

6) ƒƒ. W., I f. 95a, Jj.

7) Ag.^ XVII 109 sq.; Fihr..^ 68, 5<5; Fragm., I 252,70 sqq., 255, //sqq.

8) Ag.., XIV 116,^/ sqq.; al-Ifada., f. 171^ uit., i8a; ff. W., I f. 92(^,9

sqq.; ^Uindat al-Talib., 85. Aan de Ikhtiyarat van al-Mufaddal zou een se-

lectie van Ibrahïm ten grondslag gelegen hebben. — Ag.., XVII 109,7—
110,7 = ff' ^-> I f' 95^^* — f- 96a., 4= Par. 5982, f. ïiob midden —
jiib (gedeeltelijk uitvoeriger).

9) Par. 5982, f. 111^,2 sqq.
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In de populaire voorstelling had ook deze *^Alide een

meer dan gewone plaats. Toen hij op den dag van zijn op-
treden door Basra reed, greep iemand zijn paard bij den

teugel en zeide: „Zoon van den Gezant Gods! Spuw in

mijn hand, dan wrijf ik er mee over mijn gezicht,' in de

hoop, dat Allah mij voor het hellevuur bewaart". Ibrahïm

antwoordde: „Laat los den toom! Alleen naar uw werk
zal u vergolden worden"

').

De beide broeders golden als imams bij de Zaidiyya;
voor zoolang Muhammed nog in leven was, beschouwde

men Ibrahïm wel als diens khatïfa ^).

Hun beider zonen werden, voordat zij iets van betee-

kenis tegen het rijksgezag konden ondernemen, eveneens

onschadelijk gemaakt. ^Abd Allah al-Astar b. Muhammed,
die door toedoen van den zijn vader toegedanen en des-

wegens afgezetten stadhouder van Sind met een gevolg van

Zaidieten in het gebied van een naburigen Sindischen vorst

toevlucht gevonden had, werd volgens al-Tabarï
''j op een

wandelrit met zijn gezelschap onverhoeds over de kling

gejaagd door een officier, die zich daardoor de gunst van

al-Mansür zocht te verzekeren. Andere overlevering *) geeft
hem de eer van een agressieve houding. Zij laat hem bij

een poging om in Khurasan te komen in het gebied van

Kabul sneuvelen na een 50-tal ontmoetingen met Hisam b.

^Amr al-Taglibï. Meteen kent zij hem de verdienste toe

gedurende zijn vierjarig verblijf in Sind velen tot den Islam

bekeerd te hebben ^).

Ook al-Hasan b. Ibrahïm liet zich door het voorbeeld

van zijn vader niet ontmoedigen. In 't verborgen werkte

i) Par. 5982, f. l\ob midden.

2) Vgl. Strothmann, Das Staatsr.^ 84, 107 ; al-Ifada^ f. 180, 12 sqq., 20a, j sq.

3) Tab., III 359—364. In tegenstelling met al-Tabarï wordt ^Uindat al-

Talib^ 82, bericht, dat "^Abd Allah naar Sind gevlucht was, nadat zijn vader

gedood was.

4) Par. 5982, f. II2« infra sq.; hier wordt 'Abd Allah's vertrek naar Iran

in verband gebracht met een schrijven van ^Abd al-Óabbar b. 'Abd al-Rah-

man, gouverneur van Khurasan, aan Muh. b. *^Abd Allah met verzoek een

zijner zonen te zenden en toezegging van steun. Onwaarschijnlijk met het

oog op Tab., Ili 128, /j> sqq., 134—6. Vgl. ^Umdat al-Talib^ l. c,

5) Ook al-Targuman^ f. 122a.



54

hij in Basra. Zekere Qurain b. Ya^la al-Azdï bracht hem
aan bij al-Mansür. Met behulp van Muzai^ïd

(?) al-Nasranï,

die zich als vroom Sfiet voordeed en groote aanhankelijk-
heid voorwendde, werd hij opgelicht en in de gevangenis

gezet, waaruit hij onder al-Mahdï ontsnapte '}.

Die ^Aliden, die hadden laten blijken, niet in het *^Abba-

sidisch oppergezag te willen berusten, werden hard aange-

pakt door al-Mansür. Wie zich niet onderdanig kwam melden,

zag zijn goed verbeurd verklaard. Tegen de aanhangers der

beide zonen van ^Abd Allah b. al-Hasan in Medina en

Basra werd na de demping van den opstand streng opge-
treden

^). Medina gold als de centrale, vanwaar de intriges

uitgingen ^). Verdachte Aliden werden ijverig gezocht. De

overlevering weet te vertellen, dat men na den dood van

al-Mansür de griezelige ontdekking deed van een kelder,

die een groot aantal zorgvuldig gemerkte lijken van '^Aliden

bevatte ^). De openbare meening was voor de vervolgden ge-

stemd; zij konden zich betrekkelijk gemakkelijk schuil houden

en hun bedrijf voortzetten. Vrij talrijk zijn zelfs de voor-

beelden van regeeringsbeambten, die noode tot een streng

optreden tegen hen overgaan. In 158 zette de gouverneur
van Mekka, een ^Abbaside, op last van al-Mansür een *^Alide

in hechtenis en tegelijk Sufyan al-Tawri, Ibn éurai^ en

^Abbad b. Katir; echter overwegende, dat hij Allah meer

gehoorzaam moest zijn dan den khalief, liet hij allen vrij

en bood zijn verontschuldigingen aan over het gebeurde ^).

i) Par. 5982, Iï2b infra sq. Hier ook een fragment van zijn da^wa^ van

wege de Al Yasïn gericht aan alle Muslims: optreden uit hoofde van het

vasthouden aan de wasiyyat al-?iabl, amr bil-ma^rüf etc, hukm bil-kifab

wal-sunjia. Zijn ontsnapping heet hier bewerkt te zijn door Sulaiman b.

al-óunaid al-Saiqal en eenige andere Zaidieten, onder welke Abu 'l-óawza'

(over hem hier iets uitvoeriger en onder al-Mahdï verplaatst het bericht van

Tab., III 427, 16 sqq.), met medewerking van Ya'qüb b, Da^üd (zie bl. 55).

Al-Hasan werd naar Higaz geholpen, waar hij dooV Ya'qüb amnestie ont-

ving (vgl. Tab., III 463, 4 sqq,, 482, 508). Men mist hier het verhaal van

de door Ya'^qüb's toedoen belette poging tot ontvluchting (Tab., III 462 sq.),

dat slecht past bij Tab., III 508, / sq.

2) Tab., III 225 infra, 257 supra-, vgl. bl. 45 n. 4. Tab., III 260 infra sq.,

327-, Fragm.^ I 255 sq.; V^^, I 302 infra (Basra).

3) Tab., III 434; vgl. Snouck Hurgronje, Mekka^ I 35.

4) Tab., III 446.

5) Tab., III 385 sq.; Fragm.^ I 266.
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Bijzonder kwade vermoedens had _ al-Mansür van ^sa b.

Zaidj kort voor zijn dood zou hij zijn opvolger aanbevolen

hebben geen moeite en kosten te sparen om hem in handen

te krijgen ^). Al-Mahdï, bij wien men ook gemakkelijk ge-

hoor vond, wanneer men een tegenstander beschuldigde een

„Fatimï" te zijn ^), volgde dezen raad op. In Ya'^qüb b.

Da^'üd, die als Zaidiet voor Ibrahïm b. ^Abd Allah geijverd

had en door de amnestie van al-Mahdï uit de gevangenis

bevrijd was, meende de khalief een geschikt persoon te vin-

den om de "^Aliden onschadelijk te maken. Deze zou van

zijn macht misbruik gemaakt hebben ten gunste der Zai-

diyya; de Hasaniden evenwel vertrouwden hem niet recht.

Meineed ten bate van een *^Alide bracht hem, naar het heet,

ten val
^).

Wat ^sa b. Zaid betreft, deze had, nadat hij met zijn

broeder al-Husain
^)

Muhammed b. ^Abd Allah en daarna

Ibrahïm metterdaad had bijgestaan, aan de speurders van

Abu '1-Dawaniq weten te ontsnappen. Hij ging niet in op
de paaiende aanbiedingen van den khalief, niet van zins „zijn

eeuwig heil te verkoopen voor vergankelijk goed en een

helper te worden van onrechtdoeners", voor welke hij niet

wenschte „één nacht veilig te zijn, evenmin als zij voor

hem". In 156 ontving hij in stilte huldiging in Küfa, Basra,

al-Ahwa^ en Wasit evenals in Mekka, Medina en Tihama.

De omstandigheden waren echter niet gunstig voor openlijk

optreden, ook niet in Khurasan, waar bij zulks dacht te

doen. Meestal hield hij zich op in al-Ahwaz, waar zijn

wervers hem de huldigingen brachten. Onder al-Mahdï zou

de slag geslagen worden. Wapenen en rijdieren waren ge-

reed; I Ramadan 166 zou men toeslaan. Zoover kwam het

echter niet: in Sa^ban bereidde een zijner aanhangers, die

zich door al-Mahdï had laten huren, hem den dood in de

i) Tab., III 448 infra.

2) '^Iqd^ I 186 infra.

3) Tab., III 506—513; vgl. echter Mas., VI 232. Zie ook bl. 54 n. i.

4) Zoo ook Tab., III 258,7 vgl. 174, 16 sqq. 5
H. W.^ I f. %'^b (op gezag

van al-Hus. zelf); volgens ^Umdai al-Talib^ 232 supra, stierf al-Husain Du
'1-Dam'a of Du 'l-'Abra in 135 (zoo ook Sihah al-Akhbar^ 38) of 140 en

had al-Mahdï een dochter van hem in hiiwelijk (ook I. S., V32i); vgl. echter

I. Hagar, Tahdtb al-T.^ II 339 N°. 200.
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Sawad van Küfa. Zoo ééne bron
'); andere spreken niet van

een gewelddadigen dood, weten echter wel, dat hij mét

ijver gezocht werd van wege al-Mahdi, evenals zijn schoon-

vader al-Hasan b. Salih, in wiens gezelschap hij zich een

tijdlang verborgen hield ^).

Al-Hadï hield alle geldelijke toelagen aan Talibiden, die

zich allerwege roerden en van gewestelijke vorsten steun

ontvingen, in en liet streng naar hen zoeken. Behalve van

de zijde van zijn broeder Harün, duchtte hij van hen ge-

vaar voor zijn troon ^). De opstand van al-Husain b. ^Alï *)

bewees, dat zijn argwaan niet zonder grond was. Ontvangen
weldaden verplichtten dezen zoon van den Gezant Gods blijk-

baar niet. Lastiggevallen door schuldeischers, had hij ten

hove zijn opwachting gemaakt; a;l-Mahdï betoonde zich zeer

tegemoetkomend tegenover den diep in schulden stakenden

neef en begiftigde hem rijkelijk. Van het ontvangen geld
betaalde hij de naar Bagdad ontboden schuldeischers en

deed hun schenkingen bovendien^). Al-Husain was in Bag-

i) Par. 5982, f. 115^ infra, 11605 enkele pavallele trekken ^Umdat al-Talib^

255 sq., de hier voorkomende verklaring van zijn bijnaam inütim al-asbal

(verweezer der welpen) en het verhaal van het bezoek van zijn neef, terwijl hij

als waterputter te Küfa leefde, vindt men ook H. JV., I f. 84^, 12—85a infra

(uit Maq.).
— '^ïsa's zaakwaarnemer (wazïr) Hadir (vgl. Ya'^q., II 512, /j»; -^g'-,

III 172,^5 1. j^\c> i. p. V.
jo\i>)

zou zijn beide kinderen volgens opdracht

aan al-Hadi ter verzorging overgegeven hebben, ^Umdat al-Talib, 257 infra

sq. Over Ahm. b. Isa zie ib., 259 en Ya'q., II 512.

2) I. S., VI 261, gest. 6 maanden vóór al-Hasan b. Salih (f 167)5 Sihah

al-Akhbar^ 40: in 1665 volgens
'^ l/mda^ al-Talib^ "z^^i supra, stierf hij onder

al-Hadï en zorgde al-Has. voor zijn begrafenis. Over den dood van al-Hasan

in 169 vgl. I. Ha^ar, o. c, II 288.

3) Ya'q., II 4885 Fragm.^ I 286,9 sqq.

4) Ya'q., /. c.'^ Tab., III 551—685 Mas., VI 266—8.

5) Zoo H. W., I f. 98a, j8 sqq. (Abu '1-Faraé)5 al-Mahdi's uitkeeringen

aan de Talibiden, vgl. Ya'q., II 488, 7. Volgens Par. 5982, f. iiSa infra,

kreeg hij 20.000 dïnar, die hij in Bagdad en Küfa onder verwanten en

mawalï verdeelde: ib.^ f. Ii8(^, wordt bericht, dat zijn aan den weg Medïna-

Iraq gelegen goed 'Ain Dï Na^ïl (?hs. \J:) met een hypotheek van 70.000

dinar belast was, en dat al-Mu^alla, mawla van al-Mahdï, het voor dat bedrag
van hem kocht. Al-Mahdï wilde aanvankelijk den 'Alide, die deze schuld

voor een Ibn Rasül Allah en neef van den khalief slechts een bagatel vond,

zijn landgoed teruggeven en zijn schuld delgen, maar zou er op raad van

al-Rabï' van hebben afgezien. Al-Husain kreeg een toelage van 20.000 dirham.
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dad, toen al-Mahdï, van wien hij de invrijheidstelling van

een wegens ^Alidische intriges in de hoofdstad gevangen
neef, "^Ali b. al-'^Abbas b. al-Hasan, verkregen had, stierf.

Al-Rabï^ het hem bewaken, maar al-Hadï stond zijn ver-

trek toe. De terugreis benutte hij om met Sï'^ieten van

Küfa, die hem huldigden, den ha^é ^is termijn voor een

opstand vast te stellen. De vrienden onder de óïl, in Khurasan

en elders werden hieromtrent ingelicht ').
In Medina had de

smadelijke bestraffing, die de waarnemende gouverneur van

Medina, een ^Umaride, den zoon der „reine ziel" wegens

overtreding van het wijnverbod ^) had doen ondergaan, kwaad
bloed gezet bij de famiHeleden. Behalve dat waren de ^Aliden

aldaar niet geheel vrij in hun bewegingen : zij werden dage-

lijks gecenseerd en de aanwezigen werden voor de afwezigen

aansprakelijk gesteld; geen hunner kon op het appèl ont-

breken zonder zich bloot te stellen aan ernstige verdenking.
De scherpe toepassing van dezen maatregel stond waar-

schijnlijk niet buiten verband met de aanwezigheid van

Sfietische pelgrims (+ 70), die verblijf hielden in de dar

van Ibn Aflah op den Baqï^ ^).

De herhaalde afwezigheid van al-Hasan b. Muhammed b.

'^Abd Allah, voor wien al-Husain b. *^Ali en Yahya b. ^Abd
Allah aansprakelijk gesteld werden, en de bedreigingen van

den emir tegen de beide laatsten leidden tot de uitroeping
van al-Husain b. ^Alï b. al-Hasan, den zoon van het „vrome

echtpaar" [al-zaw^ al-salih) tot imam (Du '1-QaMa 169) *).

Het boek Gods en de sunna van Zijn Profeet golden als

leuze, de witte kleur was het uiterlijk teeken %
Na eenige straatgevechten tusschen de zwarten en de

De scbuldeischers moesten zich met een klein bedrag troosten. Zijn onbe-

suisd strooien met geld wordt hem door de overlevering als een verdienste

aangerekend.

1) Par. 5982, f. II9« vgl. Tab., III 553, /J sqq.

2) Hiervan spreken de Sï'ietische bronnen natuurlijk niet. De 'Aliden

maakten zich meer aan deze overtreding schuldig, vgl. Snouck Hurgronje,

Mekka^ I 35; Buhl, Alidernes Stilling o. s. v., 370 (16) f.

3) Par. 5982 en Tab., /. c.\ Strothmann, Das Staatsrecht^ 84 N. 5.

4) H. W., I f. 98*5, // sqq. (Abu 'l-Fara^), parallel met Tab., III 552, /^

sqq., maar uitvoeriger; al-Ifada^ f. 230,2 sqq. (kort)j 22<5, / sq.

5) Tab., III 564-
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witten en nadat al-Husain c. s. de moskee, hun hoofdkwartier,

op ergerlijke wijze ontwijd hadden, verliet hij tot verademing
van een groot deel der bevolking de stad, op weg naar

Mekka. De ha^g, die hem helpers gebracht had — overi-

gens niet in grooten getale; men spreekt van ± 400 Mu-

bayyida, waaronder Küfiërs, Khurasaners, óïli's ^)
—

, voerde

verscheidene '^Abbasiden naar Mekka, die zich met het oog

op de onveiligheid bijzonder versterkt hadden. Te Fakhkh
stootte al-Husain's bende, waarbij zich nog een paar honderd

Bedawienen aangesloten hadden, op de troepen der '^Abba-

sidische prinsen. Den aman met toezegging van betaling

zijner schulden wees hij af; en spoedig daarna had hij in den

strijd den aman van het paradijs verworven {tarwiya'^2.% 169)^).

Ook zijn optreden werd door de overlevering geheiligd.

De Profeet, heet het, verrichtte eens te Fakhkh de salat

en weende daarbij. Door zijn metgezellen gevraagd naar de

reden van zijn droefheid antwoordde hij: „Gabriël heeft mij

medegedeeld, dat op deze plaats zal gedood worden een

man uit mijne zonen strijdende aan het hoofd van eene

schare geloovigen, van welke het loon van ieder, die met

hem martelaar wordt, dat van twee martelaars zal bedragen""^).

Al-Husain kreeg een plaats in de rij der Zaidietische

imams. Die van Yemen hielden zijn nagedachtenis in eere;

de sayyid Qatada b. Idrïs restaureerde zijn mashad op last

van den imam al-Mansür billah en bouwde er eene qubba

op (601)*).

Zijn opstand, die ook eenigen anderen "^Aliden het leven

of de vrijheid kostte, had dit belangrijke gevolg, dat hij

leidde tot de stichting van een ^Alidisch rijk in het uiterste

westen. Idris b. ""Abd Allah ontkwam door den bijstand van

een éfietischen postmeester in Egypte naar den Magrib en

legde in Walïla de grondslagen van het rijk der Idrïsiden
^)l

„___^ /

i) Par. 5982, f. 120^; Ya'q.,/.^.: minder dan 500; «/-//'«fl'fl!, £.240:, /o: 300;

evenzoo H. W., I f. 99^, 14.

2) Al-'lfada^ f. 24^ sq.; H. W.^ I f. 99^, 75—looc; Par. 5982, f. 1210,^.

3) Al-Ifada^ f. 24-^; dergelijke tradities Par. 5982, f. Ii8a, I22« infra,

b supra.
—

Vgl. Snouck Hurgronje, Mekka^ I 41 f.,
II 55 f.

4) H. W.^ I f. loirt, 13 sqq. Over de verhouding van Qatada tot al-

Mansür billah vgl. Snouck Hurgronje, Mekka^ I 77 f,

5) Tab., III 561; Par. 5982, f. 132-^ uit. — I34<5; hier een brokstuk eener

door Idrïs naar Egypte gezonden risala^ korte opmerkingen over zijn familie-
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Ook Yahya b. ''Abd Allah b. al-Hasan, die de beweging
van al-Husain b. ""Ali tot uitbreken gebracht had

'),
ont-

kwam aan zwaard en gevangenis. Natuurlijk moest hij zich

verborgen houden. Intusschen trok hij van land tot land.

Na eenigen tijd in Yemen vertoefd te hebben, begaf hij

zich naar Egypte en Magrib. Onder Harün, die een prijs

op zijn persoon stelde, kwam hij naar "^Iraq, zelfs in Bagdad.
Ondanks huiszoekingen en bewaking der wegen ontkwam

hij naar Rayy ^).-
Na een verblijf van een maand aldaar

trok hij naar Khurasan, Balkh en Güza^an. De gouverneur
van Khurasan

^) kreeg hem niet in handen. Yahya hield

zich hier 3 jaar op. Vervolgens week hij uit naar Ma wara'

al-Nahr en genoot daar bescherming van den Khaqan. Deze

weigerde den vromen geleerden saikh uit te leveren. Na

2'/2 jaar liet de vorst, die door zijn invloed heimelijk den

Islam aangenomen had, hem noode vertrekken. Yahya achtte

langer vertoef niet gerechtvaardigd met het oog op de brie-

ven, die zijn huldigers tot hem richtten. Over Qümis begat

hij zich naar het bergland van Tabaristan, waar Sarwïn-i

Surkhab
*)

heerschte. Daarop kwam hij bij den vorst der

Dailam
^).

In 175 begon hij daar te werken % Al-Rasïd, die

leden en eerste opvolgers. Naast de overlevering van Idrïs' vergiftiging door

al-Sammakh al-Yamanï, een andere op gezag van Ahm. b. 'Isa b. Zaid, volgens

welke Sulaiman b. Garïr Idrïs wegens een geschil door een vergiftigden

visch van het leven zou hebben beroofd. Vgl. Farg, 232 supra (231 uit. 1.

jj:>\
i. p. v. ^w^\).

Een uitvoerig bericht van de vlucht van Idrïs en zijn

vergiftiging door Sul. b. Garïr als werktuig van den Barmakide Yahya vindt

men bij al-Bakrï, ed. de Slane', 118— 121 (op gezag van Abu '1-Hasan *^Ali

al-Nawfalï); vgl. Fagnan, VAfrique seftentrionale {K. al-Istibsar\ 149 svv.
;

Rawd al-Qirtas^ ed. Tornberg, 7
—

10; I. Khaldün, «/-"^/i^ör, IV 7 (al-éammakh
als bijnaam van Sulaiman). Voorts H. ff., I f. loga— iio<5, met eene dc^wa,

1) Tab., III 553.

2) Vgl. Mas,, VI 193.

3) De text vermeldt anachronistisch Hartama b. A'^yan; vgl. Tab., III 719.

4) Vgl. Ibn Isfandiyar (Gibb Mem. II), 237.

5) Zoo Par. 5982, f. 128^— I29rt. Volgens H. W.^ I f. loib^ 4 sqq.

(Abu 'l-Fara^) vertoefde hij eenige maanden in San'^a^, welks geleerden, o. a.

Yahya b. Zakariyya al-San%iï en Yahya b. Ibrahim, zich zijn verblijf ten

nutte maakten, en ging hij vandaar naar de Bilad al-Habasa. Daarna wordt

onmiddellijk zijn verblijf in het Turkenland verhaald benevens zijn vertrek

naar het land der Dailam.

6) Tab., III 612,7; Fragm,^ I 292 paen. : in 176.
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scherp het oog liet houden op de Talibiden
^), maakte zich

zeer bezorgd over den grooten invloed, dien Yahya daar in

het noorden kreeg, ook door toeloop van buiten uit de

groote steden ^). In onderscheid met al-Husain, naar het

schijnt, vond de dc^wa van Yahya, die ook de hadït-weten-

schap beoefende, instemming in de kringen der fuqaha^ Ve-

len hadden hem in stilte gehuldigd; onder hen wordt al-

éafi^i genoemd '').

Al-Rasïd belastte al-Fadl b. Yahya ^) met de onderwer-

ping der noordelijke provinciën en stelde hem een groot

leger met zijn beste generaals en veel geld ter beschikking.
De Barmakide bereikte langs diplomatieken weg zijn doel:

de vorst der Dailam nam zijn geld aan en drong Yahya
tot onderwerping ^).

Deze kreeg op zijn wensch van den

khalief een eigenhandig geschreven ainan-brief, door wetge-

leerden, rechters en de voornaamsten der Banu Hasim mede-

onderteekend. Al-Rasïd was zeer verheugd over den uitslag

en de Barmakide werd als hersteller van de breuk onder de

Banu Hasim bezongen. Zoo verhaalt al-Tabarï ^) ;
dit is ook

de gang van zaken in het beknopte bericht der Ifdda,
welker auteur wijst op het uiteenloopen der — kortheids-

halve niet vermelde — berichten omtrent de wijze, waarop
de uitlevering van Yahya verkregen werd '). Volgens al-

Had^iq al-Wardiyya ^) zou hij het slachtoffer geworden zijn

\

i) Tab., III 616,9—^^5 ^^i7^A I 1^7 infra, II 230,/^ sqq.

2) Tab., III 613; H. W.^ I f. ïoib^ 14 sqq., de khalief zou zich deswegens
alle genot ontzegd hebben en het boetekleed (jüf) aangedaan hebben.

3) Al-Ifada^ f. 250, 3 sqq., <5, 4 sqq.; H. W.^ I loia infra, ^, /, 6, ij

sqq.; Par. 5982, f. 128^ supra. Hij zou huldigingen ontvangen hebben in

de Haramain, Higaz, Tihama, Yemen en de beide '^Iraq, ib.^ f. 1280: infra.

Zie bijlage IV.

4) Al-Ifada^ f. z^b uit. sq. (= H. W.^ I f. I02<J, 4 sqq.) heet het, dat

al-Fadl deze taak gaarne aanvaardde, daar hij zelf van relaties met Yahya

beschuldigd was. Hij zou nl. zijn schuilplaats gekend hebben en hem een

dokument gegeven hebben, dat hem vrijen doorgang verschafte door politie-

posten; dit laatste van Óa"^far, Tab., III 671,// sqq.

5) Al-Ifada^ f. 26a; Par. 5982, f. 129a:, wordt de houding van den vorst

toegeschreven aan den overwegenden invloed van zijn vrouw.

6) Tab., m 612—5.
7) Al-Ifada^ l. c.

8) ff. W., I f. 102b— lOSb.
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van een lage list. Nadat de vorst der Dailam, óustan
•),

ondanks aangeboden geschenken, geweigerd had Yahya uit

te leveren, trachtte al-Fadl dezen rechtstreeks te verlokken

door een brief van Harün, die rijke schenkingen en volle

vrijheid van beweging in het uitzicht stelde. Yahya ant-

woordde met een in extenso meegedeelden brief, waarin hij

het aangebodene, het goed der Muslims, dat den khalief

zoo min als hem geoorloofd was, afwees en zich voorbehield

zich wraak te verschaffen voor de vele gedooden van zijn

geslacht. Hij richt zich tegen de '^Abbasidische aanspraak

op de irt al-khilafa \ die slechts op leugenachtige bewe-

ring berust, en wijst op het schreeuwend onrecht begaan
aan al-Nafs al-Zakiyya, die naar het eenstemmig oordeel der

schriftgeleerden wegens zijn superieure eigenschappen alleen

in aanmerking kwam voor het; imamaat, hetwelk de "^Ab-

basiden zelf mee bevorderd en erkend hadden door zijn

naam openbaar te maken en door op hun vaandels [a^lam)

te schrijven Muhammed ya Mansürï om het ten slotte we-

derrechtelijk aan zich te trekken. Dan worden vermeld de

slachtoffers der vervolgingen als al-Husain al-Fakhkhï c. s.

en de beproeving Gods van het geslacht van ^Ali door

Harün, dien matelooze vijandschap ertoe gebracht heeft

om den vorst der geloovigen (d. i. *^Alï) van zijn haat blijk

te geven en het graf van al-Husain door beploeging (karb)

onkenbaar te maken
^).

De Umayyaden heeten mild verge-

leken bij de *^Abbasiden, de nadere verwanten *). Verder

wordt het aanstootelijke particuliere leven van al-Rasïd ge-

hekeld. Nogmaals wijst Yahya vervolgens de geschenken af,

de goddelijke belooning niet willende verspelen voor ver-

gankelijk goed en blijvende schande. Zou hij de Muslims

verkoopen, wier blikken op hem gericht en wier verwach-

tingen op hem gevestigd zijn, nu, terwijl de wettelijke voor-

schriften verwaarloosd worden en zedelijke en godsdienstige

achteruitgang zich laten waarnemen? Daar nu het argument

i) Vgl. Marquart, Eransahr^ 127.

2) Dichters, die haar staande hielden en de ^Aliden afbraken, waren bij

al-Rasïd in tel, Ag.^ XII 17,9 sqq., 18,7^,20; vgl. VII 9, /ó.

3) Vgl. echter A. T>iöldéke^ Das Jlei/igium al-Husains \\.^,vi.{Türk. BiOl.^

XI), 36.

4) Een dergelijke waardeering van Muh. b. "^Abd Allah, Ag.^ X 106, 21 sqq.
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Gods geldt ten aanzien van het verbieden van het slechte,

acht hij zich in vertrouwen op Gods beloften in Qur. XXIV
54 en XXVIII 4 geroepen tot den £ihad, die hem over-

winning of martyrium zal brengen.

Na deze weigering, heet het, liet Harün zich raden door

den qadi Abu '1-Bakhtarï Wahb b. Wahb
').

Deze sloeg

voor om de voornaamsten van Qazwïn, Zan^an, Rayy, Abhar
en Hamadan met de *^ulama^ dezer plaatsen, over welke hij

beschikken kon, bijeen te brengen. Deze zouden in tegen-

woordigheid van Gustan getuigen, dat hij de qadi '1-qudat

was, terwijl hij zou getuigen, dat Yahya een slaaf van Harün

was. Zoo geschiedde; te voren was door bedreiging en be-

lofte den bijeengeroepenen te kennen gegeven, wat er van

hen verwacht werd. Onder dezen invloed en de pressie van

zijn vrouw, die door geschenken van al-Fadl aan juweelen,

parfumeriën en kleederen was omgekocht, gaf óustan Yahya
prijs.

Dit verhaal ^) is, ook wegens innerlijke onwaarschijnlijk-

heden, moeielijk als historisch te aanvaarden. Het is mis-

schien een niet zeer geslaagde poging om Yahya van het

verwijt te ontheffen, dat hij, in plaats van de wapenen te

laten beslissen, zich voor den aman vinden liet.

De khalief ontving Yahya met alle onderscheiding en

voorzag hem ruimschoots van middelen ^). Hij kreeg verlof

van al-Rasïd — volgens andere overlevering van al-Fadl *)

en dit zou een der oorzaken van den val der Barmakiden

geweest zijn
— om naar Medina te gaan. Daar deelde hij

i) t 200, I. Khall., N°. 796.

2) ff.W.^ I f. 104^5 sqq. wordt een parallele lezing gegeven, volgens welke

Yahya na bekomen verlof, vóór de getuigenverklaring een indrukmakende toe-

spraak hield over het onrecht sinds den dood van den Profeet diens geslacht

aangedaan. Abu '1-Bakhtarï verdedigde de rtikhsa fi H-kadib wal-khadfa fi

H-harb'^ hier was iemand, die met de ongeloovigen {ahl al-sirk) de Muslims

wilde bevechten. Tevens werd de bedreiging nog eens ingescherpt. Daarop

getuigden allen, dat hij een slaaf van Harün en niet een zoon van de dochter

des Profeten was, Yahya kon Gustan alleen wijzen op den uitgeoefenden

dwang; hij vroeg eenigen tijd om voor zich en zijn gezellen aman te

verkrijgen.

3) Tab., III 614,/^ sqq.; //. W.^ I f. 105^ uit. sq.

4) Vgl. Ag., XVII 43 infra sq. Over een vrijlating door Óa'^far al-Barmakï

vgl. Tab., III 669, IS sqq.
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geld uit onder arme verwanten en betaalde hij de schulden van

den martelaar van Fakhkh af. Uit wantrouwen ontbood de

khalief hem spoedig ,terug ').
Een Zubairide ^) beschuldigde ^

hem, dat hij zijn eerzuchtig streven nog niet opgegeven
had. Men kende blijkbaar aan een '^Alidische do^wa groo-
ten invloed toe, zelfs op hofkringen en het leger ^). Abu
'1-Bakhtarï liet zich vinden om den met dure eeden be-

zworen vrijbrief voor niet bindend te verklaren % Yahya
werd in de gevangenis gezet, die hem nu eens lichter dan

weer zwaarder gemaakt werd ^) ; hij liet er het leven, volgens
Abu 'I-Fara^'s overlevering door een verfijnde afwisseling
van uithongering en geeseling ^).

In de leuzen der besproken ^Alidenbewegingen zijn steeds

i) Al-Ifada^ f. 26a, infra sq. 5
H. W.^ I f. lO^a^S sq.; Par. 5982, f. 1290,

hij onttrok zich aan' de belangstelling bij den ha^^.

2) Tab,, III 616, 8\ Bakkar b. '^Abd Allah b. Mus"^ab, 9 sqq. steeds al-

Zubairï; 620,7 sqq.: zijn vader, evenals al-Ifada^ f. 27«; Par. 5382, f. 129a

uit., b\ H. W., I f. io6(5, IJ sqq.; '^Umdat al-Talib^ 131 infra sq. Fihr.^

iio, /ó: 'Abd Allah als Alidenjager. Beiden bekleedden het gouverneurschap
van Medina onder al-Rasïd, Tab., III 739, 13. 'Abd Allah stierf in 184 in

al-Raqqa, vgl. Wüstenfeld, Die Familie el-Zubeir^ 44 f. (Abh. d. k'ón. Ges.

d. Wiss, zu Göttingen^ XXIII). Volgens H. W.^\ l. c. (uit Mag.) waren de

aanklagers '^Abd Allah al-Zubairï, Abu '1-Bakhtarï, een der B. Zuhra en een

Makhzümiet. De twist van Yahya met den Zubairide wordt -ö". W.^ I 1070, b

sqq. in afwijkenden vorm gegeven, met de compromitteerende verzen f. io7<5,

6—14.^ andere dan de niartiya Tab., III 255). De hier aangehaalde werken

geven alle min of meer uitgebreid het verhaal van den eed, vgl. J. Pedersen,

Der Eid bei den Semiten u. s. w. (Strassburg 1914), 137 ff. Mas., VI 296 sqq.

verhaalt woordelijk hetzelfde van Müsa als '^Umdat al-Talib^ l. c, Sihah al-

Akhbai\ 24 sq., van zijn broer Yahya.

3) Vgl. Tab., III 621,//—/j»; Fragm.,, I 293 infra.

4) Uitvoeriger dan Tab., JII 619, H. W.^ I f. 108^, ij sqq. (Abu '1-Farag),

f. I30(5, vgl. al-Ifada^ f. 26<J, volgens welke Muh. b. al-Hasan al-Saibanï

beslist en al-Hasan b. Ziyad al-Lu'lu'ï (f 204, Fihr.^ 204, 24 sqq.) aarzelend

zich voor de onaantastbaarheid van het dokument uitgesproken hadden. Al-

éaibanï verspeelde door zijn advies het recht om fatwa te geven.

5) Al-Rasïd ontbood hem vaak lil-niunazara.^ ff. ÏV.^ I. f. 106^, is sqq.

vgl. Par. 5982, f. 129^, 1300! (uitvoeriger); ff. PF.^ I f. 108*^,^^ sqq. (Abu
'1-Faraé).

6) Al-Ifada^ f. 27a! supra; ff. W.^ 1 f. io8(5, 4 sqq. (Abu 'l-Farag;); over

de wijze van zijn dood bestonden reeds in al-Mas'^üdï's tijd uiteenloopende

verhalen, Mas., VI 360 sq., alwaar de parallel van Daniël in den leeuwen-

kuil en inmetseling. Nog anders al-Ifada^ f, 280 infra, b.\ een kleine bloem-

lezing "^Umdat al-Talib^ 133 infra sq. Vgl. Tab., III 620 supra.
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twee eischen saamgekoppeld, namelijk die van de toeken-

ning van het imamaat aan Alï's geslacht, bij zonderlijk aan

de zonen van Fatima, en die van een bestuur volgens het

boek Gods en de sunna van Zijn Profeet. Al was meestal

de laatste slechts een middel om tot verwezenlijking van

den eersten te geraken, dit belette niet, dat mannen van

erkende vroomheid hun zedelijken of daadwerkelijken steun

aan Zaidietische ondernemingen verleenden. Hier werd hun

gelegenheid geboden ter voldoening aan den plicht om zich

met de daad te verzetten tegen wat streed met het gods-

dienstig ideaal. Wanneer er nu een "^Alide optrad ijverend

voor het boek Gods en de sunna van Zijn Profeet, dan

kon hij er zeker op rekenen eenigen bijval te vinden in

piëtistische kringen'). De schrijver van de Fihrist^) zegt

zelfs, dat de meeste muhadditün Zaidietisch dachten. Het is

evenwél mogelijk, dat er bij de gematigde Óï^a een nei-

ging bestaan heeft om gezaghebbende theologen als hun

mannen voor te stellen, evenals men van orthodoxe zijde

wel getracht heeft autoriteiten van Sï'^ietische smetten te

zuiveren \ Vrij talrijk zijn intusschen de voorbeelden van

traditionarii, die mutasayyi^ waren, zonder dat dit te kort

deed aan hun achtbaarheid. Telkens hernieuwde Zaidieten-

bewegingen stelden het veel besproken vraagstuk van het

imamaat *) steeds weer aan de orde. Zoo is het niet te

verwonderen, dat de tasayyu^ van vele overleveraars sporen
achter liet in den hadït. De door de orthodoxie aanvaarde

verzamelingen bevatten inderdaad menige overlevering, die

ten gunste van het imamaat van *^Alï en Fatima's zonen

kon uitgelegd worden. Met zekere voorliefde beroepen
zich later Sfietische schrijvers als de Imamiet Ibn al-Bitriq

en de Zaidietische imam al-Mansür billah '^Abd Allah b.

Hamza ^) op de kuUi-b al-^amma^), waar het geldt uit

1) Vgl. bl. 28, 33.

2) 178,9.

3) Vgl. de rand'opmerking bij Fihr.^ 209, 18 (II, 91), waar verzet wordt

aangeteekend tegen den beweerden tasayyu^ van al-Safi'f.

4) Vgl. bl. 22 vv.

5) Over hun werken zie bl. 15 n. i.

6) Vgl. ook Goldziher, Vorles.. 240.
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QuPan ^)
en overlevering bewijzen bij te brengen voor het

recht van Fatima's zonen op het imamaat.

Onder deze door de orthodoxie aanvaarde overleveringen
neemt de zgn. hadlt al-kisö^ ^)

een voorname plaats in. Al-

Sayyid al-Himyarï, die in zijn verzen gaarne het getuigenis

der overlevering voor "^Alï laat hooren, haalt hem ook aan
'^).

Hij is wel voornamelijk tegen de ^Abbasiden *) gericht om
aan te toonen, dat zij niet behoorden tot

' de aUl al-bait,

en niet deelden in hun reiniging. De *^Abbasiden hadden

namelijk voor zich, evenals de éï'^a voor de ^Aliden, op

Qur. XXXIII 33<5 : „God wil het vuil van u wegdoen, o

ahl al-bait, en u grondig reinigen" beslag gelegd ^).
Deze

traditie verengde ahl al-bait tot Muhammed, ^Alï, Fatima,

al-Hasan en al-Husain. Lammens ^) heeft er reeds de aan-

dacht op gevestigd, hoe men getracht heeft deze overleve-

ring haar exclusivistisch karakter te ontnemen. De wijze,

waarop dit geschiedde, kon tevens de juistere exegese van

het misbruikte vers te berde brengen. Terwijl namelijk in

sommige lezingen van deze traditie de door het tekstver-

band van den Qur'an aangewezen verklaring van ahl al-bait

als de „vrouwen" wordt afgewezen, wordt deze in andere

mede aanvaard. Toen den Profeet, nadat hij in het vertrek

van Umm Salama met ^Alï en zijn beide zonen een door

Fatima bereid en aangeboden gerecht genuttigd had, het

vers „God wil" enz. geopenbaard werd, bedekte hij hen

met een kleed en zeide biddend: „Deze zijn ahl baitl wa-

i) Over dergelijke geschriften van Zaidietische zijde vgl. al-Tüsï, N°. 867

(A. '1-Farag al-Isbahani), van Imamietische vgl. al-Nagasï, 68, 7 sqq. (al-Tüsï,

N''. 45), l68, 2, 270, 8 sqq. (al-Tüsï, N°. 596), 285, 13 sq. (al-Mufïd).

2) Naar velschillende turuq al-Safï^ f. 28^—310, parallel met I. al-Bitrïq,

al-Umda^ 16—23 (vgl. Khasïï'is Wahy dl-mubin^ 41—51); aldaar uit I.

Hanbal, Musnad^ o. a. IV 107, ig sqq., VI 292, i'j sqq., 296 infra (= 304

infra, met afwijkenden isnad)^ 298, -5^ sqq., 304, /<^ sqq., 323,72 sqq.; uit

de beide Sahïh in de lezing van Muslim, II 242, // sqq.; naar Abü Da^üd,

Khas^is Wahy al-mubïn^ 47 sq. Verder Tab., Tafsïr^ XXII 5
—

7 ; al-Riyad

al-nadira^ II 188 infra. Vgl. Strothmann, Das Staatsre(;ht^ 20.

3) 'Ag., VII 7, 7.

4) De traditie zou ook tegen de Kaisaniyya (zie bl. 12) dienst gedaan
kunnen hebben.

5) Zie bl. 39.

6) Fatima^ 97 svv.

5
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khassatï. O God! Doe van hen het vuil weg en reinig hen

terdege!" Daarop stak Umm Salama het hoofd door de

deur en zeide: „En ik met u, o Gezant Gods?", waarop
de Profeet antwoordde: y^innaki ila khair^^'"' z. v. a. „wees
tevreden met hetgeen u beschoren zal worden"

^).
Elders

evenwel worden de vrouwen mede tot de ahl al-bait gere-

kend door het antwoord aan Umm Salama: „Ook gij" ^).

Een nog wijdere strekking aan ahl al-bait te geven bedoelt

die overlevering, waarin Watila b. al-Asqa*^ ongeveer de

rol speelt van Umm Salama in andere. Volgens een door

Ibn al-Bitrïq^) uit den Musnad aangehaalde lezing kreeg hij

op zijn vraag ten antwoord: „Ook gij behoort tot mijne
familie".

Terwijl eenerzij ds deze overlevering vaak door het gezag
van Umm Salama gedekt wordt, staat de lezing van al-

Bukharï en Muslim op naam van '^A^isa, de rivale van Umm
Salama en de gezworen vijandin van ^Alï

^), overeenkomstig
de voorliefde om een hadït een schijn van waarborg te

verschaffen door hem onder het gezag te plaatsen van een

tegenstander der persoon, die hij betreft
^).

Zoo geeft Ibn

Hanbal de kisa'-\xz.6\\XQ ook op gezag van Ibn ^Abbas
^) ;

de tafslr van al-Ta^labï legt haar in den mond van *A^isa,

die zich over haar deelnemen aan den Kameelslag ver-

ontschuldigt als eene onontkoombare beschikking Gods,
en verklaart, dat ^Alï meer dan anderen den Profeet lief

i) I, Hanbal, o.c.^ VI 292. Ook 323, /-s sqq. wordt U. Salama uitgesloten;

hier verklaring van Al Muhammad ^xa geen verband met Qur. XXXIII 33*5.

Parallel Tab., XXII 6, j, 14^ 22^ 31.

2) I. Hanbal, o.
c.^ VI 296 infra (geen verband met het Qur'anvers), 298,

met zekere restrictie: U. S. toegelaten, nadat het gebed om reiniging reeds

uitgesproken was. Vgl. Tab., XXII 6, jg. Ook al-Razï, Mafaith^ V 238, wil

'^Alï met al-Has. en al-Hus. tot de ahl al-bait rekenen.

3) Al-^Umda^ 17 = al-Safl^ f. 28<5 infra sq. (vgl. Tab., XXII 5 infra sq.);

p. 16, 17 (= f. 280, 29a) 2 lezingen uit I. Hanbal, o. c.^ waarvan de eene

IV 107, ig sqq., zonder vraag van en antwoord aan Watila.

4) Zie over hen Lammens, Le ^Triutnvirat''\ MFOB.^ IV 120 svv.
5
Fa-

tima^ 46 SVV.

5) Vgl. Goldziher, Abh. z. arab. Philol.^ I 196; Nöldeke, Zur tendem.

Gestalitcfig u. s. w., ZDMG,^ LH 31 f,; Lammens, Fatitna^ 103 N. 4.

6) I. al-Bitrïq, ö.
^.,

18' vgl. 42 = öZ-^'ö/'ï, f. 2^a^J7 sqq. vgL f. 40^, 77 sqq.
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was; evenals aan Umm Salama wordt haar het voorrecht

tot de ahl te mogen behooren ontzegd *).

Verklaringen der uitdrukking ahl al-bait werden ook wel

neergelegd in sommige lezingen van den hadit aUtaqalain ^),

waar dan onder hen verstaan worden degenen, wien het

genot der sadaqa verboden is, te weten de ^Aliden, ""Aqï-

liden, óa^fariden en ^Abbasiden \ en waar de vrouwen

soms uitdrukkelijk uitgesloten worden, omdat, zij slechts

tijdelijk bij den dait behooren en dien ingeval van scheiding

verlaten
*).

Waren langs dezen weg de ^Abbasiden reeds bij de „lie-

den van het huis" ingelijfd, hun verdedigers vonden ook

de weerga vaii de /^w^^-overlevering in hun arsenaal. De
Profeet zou tot al-'^Abbas en zijn zonen gekomen zijn en

hen met zijn mantel (malaga) omsloten hebben, zeggende :

„O Heer, dit is mijn oom en de volle broeder mijns vaders

en deze, zijn de lieden van mijn huis {aki baifi)\ beschut

hen voor het hellevuur, gelijk ik hen nu met mijn mantel

beschut!" De dorpels en de wanden van het vertrek stem-

den hierop met „amen! amen!" in
^).

Beide straks genoemde Sï*^ietische auteurs bewijzen met

behulp der ^/j-^^-traditie in verband met het Qur^anvers de

Hsma van '^Alï en zijn beide zonen, uit welke de plicht

om hen te volgen vanzelf voortvloeit ^).

De argumenten, die naderhand van Zaidiètische zijde

aangevoerd werden, vindt men reeds in hoofdzaak in de

i) ld., Khas^is Wahy al-mubln^ 49 sq. {al-^Umda^ 20, 12 sqq. blijken hier en

daar eenige woorden uitgevallen te zijn)= al-Safi^ f. 30a, 8 sqq. Zainab over-

komt hetzelfde, al-Umda^ 20 infra= al-Safï^ f. 300: infra.

2) Zie bl. 18.

3) I. Hanbal, o.
<r.,

IV 366 infra
; Muslim, II 238 (Bad fada'il '^Alï\ aan-

gehaald I. al-Bitriq, al-Umda^ 34, // sqq. = al-Safl^ f. 340:, 7 sqq.; in de beide

laatste werken wordt de nadere bepaling van de muharramün al-sadaqa weg-

gelaten.
—

Vgl. Lammens, o.
c.^

100.

4) I. al-Bitrïq, o.
c.^ 35^ 7 sqq. = oZ-i'ö/'i, f.

34<5, 4 sqq.

5) Ta'rïkh al-Khmms^ I 166 supra, uit al-Mawahib al-laduniyya.

6) I. al-Bitrïq, o.
c.^ 23 (vgl. dez., KhasaHs Wahy al-nmbtn^ 50 sq.), na-

geschreven al'Safi^i. 310:, 14 sqq. Voor de Hsma van ^Alï beroept al-Mansür

billah zich ook op de manzila-ovexlevQxing, o, c, f. 54^, 55a (ten deele naar

I. al-Bitrïq, al-Umda^ 67, 12 sqq.). Vgl. Strothmann, Das Staatsrecht^ 44 f.
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antwoorden van Muhammed b. *^Abd Allah b. al-Hasan aan

al-Mansür
^),

die toch wel e mente Zaiditarum zijn opgesteld.

Zij betreffen de verwantschap met den Profeet, de fadl en

sabiqa van ^Alï en zijn geslacht en de nietigheid der ^Ab-

basidische erfaanspraken ^).

Het (j<^/^^7y/j/<3:-denkbeeld van de beteekenis der moeder
in de afstamming deed zich ondanks den Islam telkens

gelden. ^Alï's nakomelingen en hun aanhang benutten het

om hun aanspraken kracht bij te zetten. Fatima dankt haar

glorie zeker voor een groot deel aan de door den ima-

maatsstrijd in het leven geroepen fadö-^il--wQdï]vQr; daarbij

kwam haar de wassende Muhammedvereering ten goede ^).

Niet de geboorte zonder meer echter geeft rechten
; per-

soonlijke verdienste moet daarbij komen, gelijk dit door

fadl en sabiqa wordt uitgedrukt ^).
Het monient van de per-

soonlijke verdienste treedt ook op den voorgrond in een-

bewijsvoering van al-Ma^mün ^) betreffende de superioriteit

van ^Alï boven Abü Bakr, '^Umar en '^Utman. Evenals bij

al-Qasim b. Ibrahïm
^),

den eersten Zaidietischen systema-

ticus, wordt ^Alï's sabq fi 'l-isldm in verband met Qur. LVI
10, II

')
te berde gebracht en hier met allerlei dialecti-

sche spitsvondigheden aangetoond. In ///i<^<^-verdienste over-

trof ^Alï verre Abü Bakr, die te Badr in de hut van den

Profeet zat ^) en zoodoende tot de qaidün te rekenen is.

^Alï's verdienste wordt verder met beroep op Qur. LXXVI,
I—9^) in het licht gesteld. Met hetzelfde doel wordt de

i) Vgl. bl. 47 V.

2) Vgl. Goldziher, M. 5., II 98 ff. Vgl. boven bl. 39, 48, 61.

3) Vgl. bl. 23 V.

4) Zoo heet het in de Damiga (zie bl. 48) Par. 5982, f. 1090;: V, ....

Je (^l ilW «Aa cJ"^ 4ciyi_5 ^S^\ ^\ ^ j^ % -^ c>* ^-^^ iU)^
jViï-^

Avi£ cuij Kh\9 '^\^ J\ia 4\ i>.

5) '^Iqd^ III 42—47 ; vgl. over dergelijke dispuutzittingen bij al-Ma^mün

I. Abï Tahir Taifür, ed. Keiler, 28, 8 sqq., 75, 9 sqq. ; Goldziher, o. r.,
II 58 f.

6) Vgl. Strothmann, Das Staatsrecht^ 1 8 f. .

7) Vgl. I. al-Bitrïq, Khasa'is Wahy al-imibïn^ 82 sqq., al-Umda^ 30—33;

al-Safï^ f. 360, 6—380, 10.

8) I. His., 443 uit., 444, 12 sq.

9) Aan VS. 7
—8 knoopte men het verhaal vast van 'Alï's gestand gedane

gelofte om drie dagen te vasten in geval van herstel van al-Has. en al-Hus.
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hadlt al'tair
^) aangehaald. Het argument voor Abü Bakr ont-

leend aan Qur. JX 40 wordt overtroefd door de bereidwillig-

heid van ""Ali om den Profeet het vertrek uit Mekka mogelijk
te maken. ^Alï, die onder de Banu Hasim te Hunain zich

bijzonder had onderscheiden, is allereerst bedoeld onder de

geloovigen, op wie de sakina^) neerdaalde (Qur. IX 25
—

26),

een voorrecht, dat Abü Bakr niet ten deel viel (IX 40 : de

sakïna alleen op den Profeet). Ten slotte worden de kadtt

al'wilaya^), die de tegenstanders op een geschil over walci'

betrokken, en de manzila'OV&x\Q^t.x\xig *)
ten gunste van ^Alï

in de weegschaal geworpen; laatstgenoemde traditie wordt

met behulp van Qur. VII I38<5, XX 30
—

35 (Harün als

khallfa en wazir van Müsa) ^) toegelicht.

De beteekenis van Zaidietische zijde gehecht aan de per-

soonlijke verdienste komt sterk naar voren in een verhan-

deling van al-óahiz fi istihqaq al-imama, die ten deele is

opgenomen in de Ftisül, samengelezen door ^Ubaid Allah b.

Hassan^). De hier geboden uiteenzetting van het standpunt
van Zaidietische geleerden houdt in, dat de superioriteit

(fadl) gegrond is op de daad, welke zich op vierderlei wijze

kenbaar maakt, namelijk in vroegtijdigheid van het aanne-

men van den Islam
'), los-zijn van de wereld (zithd), theolo-

gisch-juridische ontwikkeling, bereidheid om met het zwaard

den Islam te verdedigen en den godsdienst te bevestigen,
voorts dat aan de persoon, die deze eigenschappen in zich

vereenigt, de voorrang boven anderen moet worden toege-
kend. Aan deze vereischten blijkt ^Alï te voldoen, in wien

van ziekte en van zijn spijziging van een arme, een wees en een gevangene

op de drie vastendagen, I. al-Bitrïq,. KhasWis Wahy al-mubin, loo— 104.

i) I. al-Bitrïq, al-'^Umda^ 125
—

^132 (o. a. uit I. Hanbal, Mtisfzad)\ Gold-

ziher, M. S., II iiö'f., 274.

2) Vgl. Goldziher, Aèk. z. arab. Philol.^ I 177 fF.
5
'Umar als de met de

sakïna bevoorrechte ib.^ 195 ff.

3) Vgl. bl. 19.

4) I. al-Bitrïq, o.c.^ 62-—6^=:al-Safï, f. 5i«—55^;; Strothmann, o. c, 21.

5) Vgl. I. al-Bitrïq, Khas^is Wahy al-mubïn^ 139 sq.

6) Randuitgave bij al-Mubarrad, al-Kainil (Cairo 1324), II 212—220 (Br.

Mus. Or. 3138, f. 245^5 infra— 250*^ supra); eene gedeeltelijk parallele re-

dactie, ontleend aan al-óahiz' geschrift fl maqalat al-Zaidiyya wal-Rafida^

randuitg. II 291—301 (Br. Mus. Or. 3138, f. 291a—2fj(ja)
= Ma^mü'^at Ra-

s^il^ Cairo 1324, 178—185.

7) Vgl. het betoog in '^Iqd^ III 43, 18 sqq.
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alleen de gevorderde hoedanigheden vereenigd voorko-

komen
').

Naar de meening dezer Zaidieten, die de ver-

wantschap en daarop berustend aanzien niet als een grond

[sabab] voor het imamaat lieten gelden ^),
was dus *^Alï het

khalifaat het meest waardig. Hij zag er echter, met het oog
zoowel op gevoelens van wrok tpgen zijn persoon over de

door zijne hand gevallenen als op de in Medina opkomende
oneenigheid en de teekenen van afval daarbuiten, van af

zijn voornemen om de leiding der gemeente op zich te

nemen te openbaren. De omstandigheden evenwel eischten

een imam. Abü Bakr was na "^Alï de meest geschikte per-

soon; hij handelde juist door als imam op te treden en de

Muslims door hem aan te stellen en *^Alï door genoegen
met hem te nemen

^).

Al-6ahiz, die voor al-Ma'mün een Kitab imamat amïr

al-mt^minin '^All b. Abt Talib heet geschreven te hebben*),

verklaart verder in deze FusUl, dat hij slechts op dezen

madhab der Zaidiyya nader is ingegaan, omdat het het

beste is, wat hij van hen weet mede te deelen, terwijl hij

ook niet herhalen wil, wat hij over de gronden vai) het

imamaat gezegd heeft in zijn Kitab al-Rafida \ Het stand-

punt, dat hier aan een Zaidietische richting wordt toege-

schreven, brengt dus ook mede het toelaten van het ima-

maat van den overtroffene ondanks het aanwezig zijn van

den voortreffelijkere [imamat al-mafdül ma^a wu^üd al-fa-

dil), een opvatting, die vooral in Mu'^tazilietische kringen

instemming vond ^).

Bij het groot aantal der theologen, die tot de Zaidiyya

gerekend werden en de verscheiden intensiteit der Óï^ieti-

sche gevoelens, is het niet te verwonderen, dat er van

verschil van meening, in het bijzonder ten aanzien van het

imamaat, bericht wordt. De oudere Zaidiyya onderging ten

i) Randuitg., Il 212—6; Ma^mü^ 178—180. Vgl. Ya'^q., II 2l7,/(?.

2) Ma^mü^a^ 181 infra.

3) Randuitg., II 218—220; vgl. Ma^tnü^a^ 180 sq.; Sahr., 116, <5 sqq.

4) I. al-Bitrïq, al-Umda^ 30, 7 sq. = al-Safï^ f. 33<J, 18'^ vgl. Enz. d. Jslam^

I 1043a; Mas., VI 55 sqq.

5) Ma^tnü'^a^ 181 infra sq.

6) Mas., VI 58; Sahr., 120 supra. Muh. (b. '^Ali) b. al-Nu'^man schreef een

K. al-radd '^ala H-Mu^tazila ft imamat al-mafdül^ al-Tüsï, N°. 698.
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deele den invloed der Kaisaniyya ^).
Het a priori vaststaande

aantal der secten in den Islam leidde tot zeer uiteenloo-

pende onderscheidingen. Op den voorgrond tredende lee-

raars werden licht tot sectehoofden gemaakt. Bijzaken wer-

den soms tot karakteristieke onderscheidingspunten verhe-

ven. Daardoor blijft veel omtrent de richtingen der oudere

Zaidiyya in het duister, en worden hun aantal, namen en

kenschetsingen uiteenloopend medegedeeld ^).

Een der oudste mededeelingen over de Zaidietische rich-

tingen is vervat in al-As'^arï's Maqaldt al-Islamiyym. Hier

worden zes firaq genoemd : óarüdiyya, Sulaimaniyya, Bat-

riyya, Nu'^aimiyya, een niet aangeduide groep en Ya^qü-

biyya. Na kenschetsing dezer groepen, voornamelijk naar

hun standpunt betreffende het imamaat ^), geeft al-As'^ari

een overzicht over eenige meeningsverschillen van theolo-

gischen aard bij de Zaidiyya, meestal evenwel zonder de

vertegenwoordigers der opvattingen te noemen %
Het meest links stonden de óarüdiyya ^),

zoo genoemd
naar Abu 'l-óarüd 7AY2i.6i b. al-Mundir

'').
Daar hij misschien

met Zaid viel, kan hij als leider dezer groep moeilijk in

aanmerking komen. De ^^^«/-kritiek is eenstemmig in on-

gunstig ooirdeel over hem: hij heet een leugenaar en een

Rafidï, die in tel was bij de fanatieke Sfieten van Küfa
en tradities over de matalib der Gezellen en over de fa-
d^il van de ahl al-bait onderschoof

').
Deze luisterden mis-

schien den tafsir op, dien hij met het gezag van al-Baqir

1) Farq^ 53.

2) Vgl. Strothmann, Das Staatsrecht^ 28 ff.

3) P. 30,79
—

33, .^ (
—

3I5 ^'^ een kort verhaal van den opstand van Zaid

en Yahya, besloten met verzen van Di*^bil, die de graven der gevallen "^Aliden

herdenkt). Dezelfde indeeling bij "^Abd al-Qadir al-Óïlanï, al-Gtmya (Cairo

1322), I 100,72 sqq.
— Het werk van Makhül b. al-Mufaddal al-Nasafï (hs.

Oxford) geeft over de Zaidiyya zoo goed als niets. Muh. b. Sa'^ïd al-Azdï,

al-Kasf wal-Bayan (Br. Mus., Rieu, Suppl.^ N°. 203), f. 2i8<5—2I9<5 komt

met al-Sahrastanï overeen.

4) P- 'hl, 2—11, 12.

5) P. 31, 77—32, ^, geeft in iets kortere bewoording hetzelfde als Farq^
22 sq. ;

I. Hazm vgl. Friedlaender, The Heterodoxies^ Ind.; Sahr., iiS sq.

6) Vgl. Strothmann, o.c.^ 34 ff. Als r(^s al-Zaidiyya^ al-Kassï, 151, 7^ sq.

Zie ook boven bl. 29 en bijl. I.

7) I. Haéar, Tahdlb al~T., III 386 N°. 704.
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dekte
^).

Ook óa'^far al-Sadiq moet hem als leugenaar ge-

brandmerkt hebben
^) ; aanvankelijk een volgeling van al-

Baqir en tradent op gezag van al-Sadiq, „veranderde hij"

(tagayyara), naar het heet, toen Zaid opstond ^). Zijn opvat-

tingen leefden voort in de óarüdiyya. Doordat zij de Sahaba,
die de onmiskenbare aanduiding van ^Alï door den Profeet

niet gevolgd hadden, als ongeloovigen *) stempelden en zich

los verklaarden van de beide saikhs, stelden zij zich aan

de zijde der ultras. Naar al-As'^arï en al-Bagdadi meedeelen,
berustte volgens hen ook het imamaat van al-Hasan en

al-Husain op een nass^) en was het daarna een zaak van

beraad ten aanzien van hun nakomelingen; wie van deze,

in het bezit van de vereischte verstandelijke en godsdienstige

hoedanigheden, „uitkwam" en riep tot den „weg van Allah",

die was de imam, dien men verplicht was bij te staan
^).

Een enkele maal hooren we, dat ze den roep van een *^Alide

volgden ^). Invloed van Kaisanietische denkbeelden open-
baarde zich bij hen in het geloof aan de verborgenheid
en den terugkeer van eenige zonder succes opgetreden
^Aliden als Muhammed b. ''Abd Allah b. al-Hasan. De Zai-

dietische encyclopaedist ^) tracht hen van deze ketterijen vrij

te pleiten \ Als geleerd vertegenwoordiger dezer richting

ting treffen we den reeds genoemden Ahmed b. Sa^ïd Ibn

i) Zie bl. 23; voorts Fihr.^ 33-, 20 sq.; al-Tüsï, N°. 308.

2) Al-Kassï, 150.

3) Al-NagasI, 121
;
ook als tradent op gezag van *^Abd Allah b. al-Has.,

I. Ha^ar, /.c.

4) Al-As'^arï spreekt van beschuldiging van dwaling en ^sq^ de anderen

van ongeloof; Friedlaender, o. c.^ I 74, 12 (vgl. II 22, 27 sqq.). De opmer-

king Sahr., 118, 9 (vgl. Friedlaender, o. c, II 22, 22 sqq.) geeft blijkbaar

alleen een door dezen auteur gemaakte gevolgtrekking weer. Vgl. Strothmann,

o.c, 34 u.
.

5) Deze diende wel om tegenover de Kaisaniyya het praerogatief der

zonen van Fatima een basis te geven.

6) Vgl. ook het citaat uit de Maqalat al-Sta van al-Has. b. Müsa al-

Nawbakhtï (omstr. 300, Fihr.^.i'T]\ al-Nagasï, 46 sq.), I. Ha^ar, o.c.^ III 387.

7) Vgl. Strothmann, o. c.^ 36.

8) Vgl. Strothmann, Die Literatur der Zaiditen^ in Der Islam^ I 362 f.

9) Dez., Das Staatsrecht^ 65.
— Nihal anon., f. 210 infra, noemt als hun

eerste kenmerk, dat zij het geslacht (daba^ih) van de Ahl al-Kitab niet

voor geoorloofd hielden. Vgl. daarover al-Kassï, 161 infra, 249 infra sq.;

Goldziher, Vorles.^ 276 f.
—

Zij heeten ook het wï^/Vhuwelijk te hebben
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''Uqda (t 333) aan, die veel verkeer had met Imamieten
').

Een gematigd hybridisch standpunt namen de Sulaima-

niyya ^) of óarïriyya, en nog meer de Batriyya in. De eer-

sten noemden zich naar Sulaiman b. óarïr, omtrent wien

slechts weinig gegevens ten dienste staan. Hij wordt ge-

noemd onder degenen, die Yahya b. "^Abd Allah gehuldigd
hadden

^).
Echter worden Sulaiman's Zaidietische gevoelens

tamelijk twijfelachtig gemaakt door de op naam van een

Zaidide staande overlevering ,
dat hij Idrïs zou vergiftigd

hebben *). Bij al-Kassï
^)

treffen we hem aan in een dispuut-

bijeenkomst van theologen door Yahya al-Barmakï belegd,

om Hisam b. al-Hakam ^) woorden te ontlokken, die hem

bij al-Rasïd in verdenking zouden kunnen brengen. Hisam
werd daar als scheidsrechter in de heftige debatten inge-

roepen. We vernemen niet, welke opvattingen Sulaiman

daar verdedigde ; hij behoorde echter tot degenen, ten wier

ongunste de beslissing van Hisam uitviel, wat hij dezen zeer

kwalijk nam. Daarop noodigde de Barmakide Hisam uit om
een toelichting te geven over het verkeerde van het kiezen

van den imam en over 'de beperking van het imamaat tot

de aki al-bait. Toen Hisam daaraan schoorvoetend gevolg

gegeven had, liet hij Sulaiman nog een vraag stellen ra-

kende de leer omtrent den imam, welker bespreking de

vermoedens tegen Hisam zou versterkt hebben. Stroth-

mann
'')
wees er reeds op, hoe weinig sommige op zijn naam

staande leeringen in het Zaidietisch kader passen. De Su-

toegelaten, al-Nawbakhtï bij I. Hagar, /. c.
\ al-Dahabï, Mlzan^ I 320. — Uit

Tab., III 744,5* sqq. zou men kunnen opmaken, dat Abu 'l-óarïïd een eigen

opvatting had nopens de aivqat al-salat.

i) Al-Na^asI, 68 sq. 5 al-Tüsï, N°. 76; vgl. bl. 19 n. 2.

2) AI-As"^arï, p. 32, 4—12^ daarmee overeenkomende Farq^ 23 ;
I. Hazm

vgl. Friedlaender, o.c.^ I 79, en comm.
; Sahr., 119 sq,

— Een andere Sulai-

maniyya {Gulai) is terloops bij al-Nagasï, 180,2 sq., genoemd.

3) Zie bijl. IV.

4) Zie bl. 58 n. 5.

5) 167, /J—170 supra; blijkbaar is i. p. v.
j.^>. (168,5-), yj^ (169, 7,

173,5') te lezen j.jr

6) De bekende Imamietische theoloog (f 199), al-Nagasï, 304 sq. ; vgl.

Friedlaender, o. ^., II 65 sq. en Ind.

7) O.c, 34.
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laimaniyya heeten de vergeving van het imamaat door süra
')

voorgestaan te hebben
;
het kon zelfs verleend worden door

twee personen uit de besten der Muslims. Voorts lieten zij

het imamaat van den overtroffene toe en erkenden zij dat van

Abu Bakr en *^Umar. Volgens Zurqan ^) beweerde Sulaiman,
dat het zich ter huldiging stellen van Abü Bakr en *^Urnar

een misstap was geweest, waarvoor zij echter niet den naam
van fdsiq verdienden

^),
en dat de gemeente den besten

v^Qg verlaten had door hen te huldigen. Voorts verketterde

hij *^Utman ^), volgens al-Sahrastanï ook al-Zubair, Talha en

^A^isa, terwijl hij achtte, dat tegen "^Alï geen enkel onaan-

vechtbaar getuigenis van dwaling was in te brengen % Nog
wordt er van hem meegedeeld, dat hij de leer van de

bad^ en de taqiyya der Imamieten bestreed ^). Eenige door

al-As^arï vermelde theologische opvattingen van Sulaiman

en zijn volgelingen ')
zullen straks ter sprake komen.

De Batriyya ®) deelden volgens de haeresiologen de in-

i) Het is eigenaardig, dat de bepaling fhna bain al-khalq na mra alleen

bij al-Sahrastanï en de lateren (al-ïgï, al-(jurg;anï) voorkomt; men mist haar

bij al-As'^ari en al-Bagdadï evenals bij al-Sam'anï, f. 3050, ig sqq. Ware de

mra tot de *^Aliden beperkt gedacht, dan zou dit neerkomen op de ontken-

ning van eiken nass.

2) Omstr. 250, schrijver van een K. al-Maqalat^ al-Mu^ta%ilah^ 45, i sq.,

bij al-As'arï, /. t
., vgl. al-Gunya^ l. c. (hier Sul. b. Katïr) 5 Farq^ l. c.

3) ,3-i^U\ JJ ^ J-i\ A V^c o^^^" *^5 ^^ laatste woorden zijn mij

niet duidelijk.

4) Farq^ 23 paen. is na
y,yj-

in te voegen j^\j;.c.

5) Al-AsW, l.c.

6) Sahr., l.c.

7) Óa'^far b. Mubassir en Óa^far b. Harb bij de Sulaimaniyya in te deelen

(Horten, Die philos. Systenie u. s. w., 291) is meer dan Sahr., 120, 3 sqq.

toelaat.

8) Al-As'^arï, 32, 12—/<?; Farq., 24; Sahr., 120 sq. ; Friedlaender, o. c,

II 129.
—

Al-Sam'anï, f. 65^,75, en ZitM al-Lubab.^ ed. Veth, 29, schrijven

deze vocaliseering voor, die Ta^ al-Arüs.^ III 24, 30 in de tweede plaats aan-

geeft; Lisan.^ V 100 infra, alleen Butrï. Mas., V 474: Abtariyya, evenzoo

Mafatïh al-Ulmn^ 29, met var. Batriyya. Butriyya schijnt een depreciëerende

benaming te zijn in verband met abtar. Al-Abtar zou de laqab van Katïr

al-Nawwa^ geweest zijn (Al-As'^arï, Farq.^ éahr.) of van Mugïra b. Sa'ld {Ma-

fatïh al-^Ulüm.^ 29: t. Sa*^d, en Katïr met Mugïra geidentifiëerd evenals

Abu '1-Ma'^alï, Baya?t al-Adyan., Chrest. persane.^ ed. Schefer, I 157, 16 1.

^\ i. p. V. ^^\, vgl. Friedlaender, o. c, II 79, sj'^ Lisan en Ta§.^ l. c.) of
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zichten van Katïr al-Nawwa^
')

d. i. Abü Isma*^!! Katir b.

Isma'il al-Taimï, een als ultra-Sï'^iet aangemerkte muhaddit ^),

en vielen samen met de volgelingen van al-Hasan b. Salih

(Hayy) ^), ook Salihiyya ^) geheeten. Ibn Hayy behoorde

tot de niet-schikkelijke theologen. „Hij stond het zwaard

voor" (kana yara 'Isaif) d. i. predikte verzet tegen wille-

keurige imams en hij was van gevoelen het slechte zooveel

in zijn vermogen was te moeten te keer gaan. Daardoor

kenmerkte hij zich door khari^iyya ^), door neiging om zich

niet door gewetensbezwaren tegen de verbreking van de

eenheid (^ama^a) te laten remmen. Wegens dit onverzoenlijk

standpunt, dat hij overigens ook niet in daden schijnt om-

gezet te hebben, had de door velen hooggeschatte faqïh

het bij verscheidene standgenooten verkorven ^). Met deze

inzichten gingen éï^ietische gevoelens gepaard. Hij werd

daarom door de overheid nagegaan en hield zich schuil in

gezelschap van zijn eveneens gezochten schoonzoon '^Isa b.

Zaid
').

Naar al-As^ari's beknopte weergave van hun standpunt

ook wel van Sulaiman b. óarïr (I. al-Murtada bij Strothmann, Das Staatsrecht^

31 N. 3, 32). Ook leidt men den naam af van abtar in verband met het

niet luid reciteeren der basrnala^ Strothmann, /.
c.^

Kultus der Zaiditen^ 56 f.

i) De naam werd op allerlei wijze verhaspeld, Mafafih al-Ulüm^ 29 :

(^_y:i\ J^ (door ^5^\ voor
\j-i\);

Abu '1-Ma'alï, o.c.^ I 157, /j: ci>^\ i^;
Muh. b. Ibr. al-Afkanï, Irsad al-qasid (Bibl. Ind., VI N°. 21, 1849), 49,//:

i5^\ J^, vandaar l,^^; Mawüf/i/^ SSS- [^ji!i\ j^Xj, vandaar ii^^u,; dit laatste

weer in Dict. of. the Techn. Terms^ ed, Sprenger.
—

Vergl. Haarbrücker,
I 182 N.

2) I. Hagar, 0. f.,
VIII 411 N°. 735 vgl. p. 425 N°. 756, als overleveraar

op gezag o. a. van al-Baqirj al-Dahabï, Mizan^ II 318; geen van beiden ver-

meldt zijn bijnaam al-Abtar of zijn betrekking tot de Batriyya.

3) Volgens I. S., VI 260, 20 werd zijn vader Salih b. Salih ook Hayy

genoemd. Door substitutie van Hayy door Salih en omgekeerd verklaren zich

de verschillende opgaven van al-Hasan's naam en dien van zijn vader. Vgl.

ook Friedlaender, o. f.,
II 130 sq. Over het jaar van zijn dood zie bl. 56. n. 2.

4) Ook Hasanï komt voor, I. Ha^ar, o. c.^ X 4, 16 sqq.

5) Khari^l als opp. van ^amc^t vgl. Lammens, Mo^atoia.^ MFOB..^ I 56 N.

7 ;
ook al-Dahabf, o.

f.,
II 492, //.

6) Vgl. Goldziher, M. S., II 92 ff.

7) I. Hagar, o. c.^
II 385—9, N°. 516; al-Dahabï, Tadk.^ 1 195 sq.5 I. S.,

VI 261; Tab., III 2516,72 sqq. Zie ook bl. 56.
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achtten de Batriyya-Salihiyya *^Alï den voortreffelijkste

[afdal) na den Gezant en het imamaat het meest waardig.

De huldiging van Abü Bakr en *^Umar was niet een mis-

slag, omdat "^Ali de waardigheid vrijwillig aan hen overliet.

Ten aanzien van ^Utman en zijn vermoording onthielden

zij zich van een oordeel \ ^Alï beschouwden ze alleen

als imam van het oogenblik af, dat hij als zoodanig ge-

huldigd was. Overeenkomstig daarmee drukt al-Sahrastanï

zich uit: zij lieten het imamaat van den overtroffene toe,

indien de overtreffende [fadil, afdal) zich vrijwillig terug-

trok. Verder kenden zij volgens den laatste ^) dien van de

Hasaniden en Husainiden het imamaat toe, welke toege-

rust met kennis, ingetogenheid en dapperheid openlijk in

verzet kwam.
Al-As'^arï's kenschets van de inzichten der Batriyya komt

sterk overeen met de uiteenzetting van het Zaidietisch stand-

punt, zooals al-óahiz
^)

die geeft. De gevestigde onaantast-

baarheid der tien gezaligden *) hield vele Si'^ietisch voelen-

den er van terug hun iets onrechtmatigs, laat staan ongeloof
toe te dichten. Het tweeslachtig standpunt, dat het ima-

maat van den overtroffene toeliet, bood zijnen* aanhangers
een zekere verzoening met den loop der oudste geschiede-
nis

j
het liet in theorie het „recht" van '^Alï ongerept, verhief

dezen zelf tot toonbeeld van onbaatzuchtigheid. Naar het

schijnt, was het meer een compromis met het verleden dan

een program voor de toekomst. Het bracht echter de mo-

gelijkheid mee van uiteenloopende waardeering van hen,

i) Men vindt hier echter ook een overlevering vermeld, dat al-Has, b.

Salih '^Utman zou verworpen hebben voor de gewraakte periode van zijn be-

stuur (<AC C-H-il y^ ^\j«>'^\ -Ui).

2) Ook vermeldt al-Sahrastanï als in hun kring druk besproken de vraag

omtrent de aan te nemen houding in geval twee aan de eischen voldoende

personen tegelijkertijd als imam optraden, hetzij in één gewest, hetzij in

twee verschillende. — Al-As'^arï spreekt nog van hun ontkenning van de

ra^^^a.
— Nihal anon., f. 22« uit. sq. geeft als eerste characteristicum der Sa-

lihiyya: ^^^^ ^^\ ^ *\.>uLo^\ y\i ^\j ^J^ j.a> ^yJ^,
een bid^a volgens

den auteur!

3) Zie bl. 69 V.

4) Vgl. éahr., 120, 77 sqq.
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die het innamen. Liet men hun oordeel over Abü Bakr en

^Umar overwegen, dan kon men hen bij de Sunnieten in-

deelen : met de toelating van Abü Bakr en ^Umar was theo-

retisch ook de mogelijkheid van het imamaat in geheel

Qurais toegegeven. Daarentegen uitgaande van de meer-

waardigheid van ^Alï moest men hen eerder bij de éï^a

onderbrengen \ Hun zienswijze verplichtte hen evenwel

geenszins zich iederen mafdül te laten welgevallen. Hier

was veel speelruimte voor de individueele stemming. Velen

eischten de meerwaardigheid ook voor Fatima's nakome-

lingen op; daarbij, drong de nadruk gelegd op den eisch

van tagyir al-munkar, zij het ook slechts als schijnleuze
door de ^Aliden ter hulp genomen, in de richting van werk-

dadig verzet.

Van het boven meegedeelde over de Batriyya wijkt al-

Kassï's bericht
^) aangaande hen op verschillende punten

af. Bij hem zijn ze de volgelingen van Katir al-Nawwa^
al-Hasan b. Salih , Salim b. Abï Hafsa ^), al-Hakam b. '^U-

taiba % Salama b. Kuhail
''),

Abu '1-Miqdam Tabit al-Had-

dad
^). Zij worden aangemerkt als degenen, die ijverden

voor de erkenning (wilaya) van *^Alï en deze vervolgens

„vermengden" met die van Abü Bakr en "^Umar, hun beiden

het imamaat toekennende, maar '^Utman hatende evenals

Talha, al-Zubair en ^A^isa. Hun zienswijze bracht verder

mee op te staan met afstammelingen van "^Alï, die daarmee

i) Naast het oordeel van I. Hazm met beroep op Ilisam b. al-Hakam,
dat al-Has. b. Salih Sunniet was (Friedlaender, o. f., I 30, 74 vgl. II 131 sq.),

staat de mededeeling op gezag van al-Fadl b. Dukain (zie ben.), dat hij

mutasayyf was (I. S., /.
f., vgl. Tab., l.c^ I. S., V 66^ 9: al-Has. b, S. a][s

tradent van "^Abd Allah b. al-Has.; vgl.- ook I. Qut., K. al-Md-arif^ 255,

301, 6 sq.). Vgl. Strothmann, Das Staatsrecht^ 33 f.

2) 152,2 sqq., gedeeltelijk bij Friedlaender, o.c.^ II 129 infra sq.

3) Al-Tammar, al-Eassï, 157,-^; vurig Sï'^iet, I. S., VI 234; Tab., III 2531;

al-Kassï, 152—4; \ 137, al-Na^asi, 134; I. Ha^ar, Tahdïb al-T.^ III 433 N".

800, hier ook zijn verwerping van ^Utman.

4) Zie bl. 25; I. Hagar, o. c,^ II 432 sqq. N°. 756 (aldaar, N°. 757, een

tweede van dien naam); I. Qut., o. f., 235, 301,.^ sq.; ^Alam al-Huda bij

al-Tüsï, 114 uit. sq.

5) Zie bijl. I.

6) D. i. Ibn Hurmuz, I. S., VI 229 ;
'Alam al-Huda, al-Tüsï, 72 ;

I. Hagar,

o.c.^ II 16 W. 25.
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beoogden het goede te bevelen en het slechte te verbieden,
en ieder van hen bij zijn „uitkomen" het imamaat toe te

kennen.

De zooeven genoemde personen worden op al-Hasan b.

Salih na allen van Imamietische zijde bij monde van al-Baqir
of al-Sadiq veroordeeld

').
Al-Kaésï ^) verhaalt ook van de

aansluiting van ^Umar b. Riyah ^) bij de Batriyya. Deze
was in zijn verwachtingen aangaande de wetenschap *) van

al-Baqir teleurgesteld. Hij had namelijk op dezelfde vraag,
na lange tusschenpoos

— men benutte vooral den ha^^ om
de imams vragen te stellen — voor de tweede maal ge-

daan, verschillende antwoorden ontvangen. Al-Baqir's ver-

ontschuldiging, die zich op taqiyya beriep, nam hij niet

aan. Dit falen was niet de eenige reden, waarom hij hem

verwierp. Een imam, die tot taqiyya ried, zonder dat dit

bij Allah noodzakelijk was, die zijn gordijn neerliet en zijn

deur sloot, kon de zijne niet zijn. Den imam paste slechts

uittrekken, bevelen van het goede, verbieden van het

slechte.

Katïr al-Nawwa', Salama b. Kuhail, Abu '1-Miqdam en

Salim waren ook onder de personen, die naar aanleiding
van een uitspraak van Zaid (te Medina) Batriyya genoemd
zouden zijn ^).

Daar al-Hakam geruimen tijd vóór Zaid stierf,

Salama b. Kuhail hem niet eens of ternauwernood over-

leefde en Katïr al-Nawwa^ en Salim b. Abï Hafsa zijn tijd-

genooten waren, is het niet onmogelijk, dat men oorspron-

kelijk in de Batriyya te zien heeft een vóór-Zaidietische

Sfietische strooming, die tegen de Imamietische inging en

zich ook niet geheel bewoog in de richting aangegeven
door Abu 'l-óarüd en zijn geestverwanten. Men zou ver-

wachten hen als aanhangers van Zaid vermeld te zien; de

voormannen dezer richting komen echter niet als zijn mede-

i) Al-Kassï, l.c.^ 157 (vooral Katïr), 137,9 s^^* (Salama en al-Hakam).

2) I54,7j>sqq.

3) Al-Na^asï, 67, /J» sqq., 183, /^ sqq. wordt hij tot de Waqifa gerekend.

4) Over hetgeen de wetenschap van den imam volgens sommigen zooal

niet behoorde te omvatten vgl. al-Kassï, 152 infra sq.

5) Zie bl. 29 n. i
;

vooraf hadden zij al-Sadiq gevraagd aangaande den

tawalli van 'Alï en zijn beide zonen en den tabamt' van hun vijanden. Al-

Sadiq had hierop bevestigend geantwoord.
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standers naar voren, afgezien van Salama b. Kuhail, die,

weinig geestdriftig, verzocht van zijn verbintenis ontslagen
te worden

^).
Het is intusschen mogelijk, dat Katïr al-Kh-drï,

die onder de huldigers van Zaid genoemd wordt ^),
dezelfde

is als al-Nawwa^
^).

Dat men in zijn omgeving Zaid niet

ongezind was, zou kunnen blijken uit het feit, dat Umm
Khalid, een Küfische, die tot den kring van al-Nawwa^ be-

hoorde, om haar sympathie voor den '^Alide met afkapping
van een hand gestraft was *).

Zoo zijn deze Batriyya waarschijnlijk in de Zaidiyya op-

gegaan. Misschien betreft de mededeeling van al-Kassï, die

deze beide groepen, nevens elkaar noemt, de Batriyya in

hun eerste stadium. Afgaande op hetgeen we van andere

zijde hoorden, moeten hun inzichten op eenige punten wij-

ziging ondergaan hebben. De beteekenis van den naam

blijft in het duister liggen ^).
Als Batri's worden ook nog

genoemd ^) Qais b. al-Rabi*^
^),
Mas%da b. Sadaqa ^), ^Amr b.

Óumai'O), "^Amr b. Qais al-Masir '% Muqatil b. Sulaiman ")

en Abü Basïr b. Yüsuf b. al-Harit *^).

Na de drie besproken gezindten, die ook in de korte

opgave van Abü '^Isa Muhammad b. Harün al-Warraq '^)

voorkomen, vermeldt al-As^arï ^*) in de vierde plaats de

i) Vgl. Strothmann, Das Staatsrecht^ 28, 32.

2) Par. 5982, f. 78<5 supra.

3) Hij was mawla van Taim Allah; daardoor is al-Khidrï of al-Khudrï

mogelijk, I. Duraid, al-Istiqaq^ 266, 6 sqq. vgl. 269, 9, 77.

4) Al-Kassï, 157, 9 sqq.; zij raadpleegt al-Sadiq over de wilaya van A,

Bakr en ^Umar, hier aangeduid met fulan wa-fulan,

5) Men zou kunnen denken aan „afsnijden" en dit kunnen betrekken op

al-Baqir (al-Sadiq).

6) Al-Kassï, 247,7^ sqq. (tekst steeds ^SJ^).
'

7) Zie bijl. I.

8) Al-Tusï, N°. 714; al-Nagasï, 295.

9) Al-Tüsï (en "^Alam al-Huda), N°. 529; al-Na|asï, 205.

10) I. S., VI 236, als Murgi'.

11) Fihr.^ 179 supra; Sahr., 121,77 doch vgl. 108,73»; I- Khall, N°. 743 ;

I. Hagar, o.
<r.,

X 279 sqq. N°. 501.

12) Nadere aanduiding omtrent hem ontbreekt.

13) Mas., V 474, VII 236 sq. (t247); Fihr.^ 338, /^; al-Nagasï, 263,^—^5,

schrijver o. a. van K. ikktilaf al-Sfa wal-maqalat.

14) P. 32, 18—22.
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Nu'^aimiyya, volgelingen van Nu'^aim b. al-Yaman. Ook hun

gold ^Alï als de voortreffelijkste na den Gezant en als de

meest aangewezene voor het imamaat. De toekenning dezer

waardigheid aan Abü Bakr en *^Umar beschouwden zij als

een misgreep der gemeente, echter niet als een zoodanige,
waardoor zij schuld op zich laadde [khafa itm^n). *^Utman

en de bestrijders van ^Alï, d. i. wel al-Zubair enz., zwoeren

ze af en verklaarden ze tot ongeloovigen ').
De gegevens

ontbreken om te bepalen, of Nu*^aim in eenige betrekking
stond tot Muhammed b. al-Yaman, die bij Abü ^Isa als

voorman der Yamaniyya optreedt.

Als vijfde firqa merkt al-As'^arï
^) dezulken aan, die zich

van de beide eerste khaliefen los verklaren en voorts de

leer der ra^'^a niet verwerpen. We hooren echter niet, wat

hen onderscheidt van een richting als die der óarüdiyya.
Dezelfde schrijver ^) besluit zijn opsomming met de ver-

melding der Ya^qübiyya *), geestverwanten van een Ya^qüb,
wellicht dezelfde als degene, dien Abü '^Isa nader aanduidt

als Ibn *^Alï al-Küfï. Het imamaat van Abü Bakr en *^Umar

erkennende, verketterden zij niet degenen, die deze op-

vatting niet deelden, daarentegen wel hen, die de ra^'^a

voorstonden.

Abü *^Isa's lijst bevat, behalve de vijf genoemde, nog drie

namen zonder nadere aanduiding, terwijl in het werk van

al-Hasan b. Müsa al-Nawbakhtï ^)
de Zaidiyya in tien frac-

ties gesplitst waren. Een paar nieuwe namen geeft, in een

vijfledige indeeling, waarin de Sulaimaniyya (Garïriyya) ont- /

breken, de schrijver van Mafdfih al-'^Ulüm
^). Hij noemt de

Dukainiyya en de KhaJafiyya als richtingsgenooten respec-

i) Hier zijn punten van overeenkomst met Sulaimaniyya.

2) P. 32, 22 sq.

3) P. 32 uit., 33, / sq. vgl. Farq^ 24, JS sqq. Nihal anon,, f. 22<5, 12 sqq.

4) Andere Ya'^qübiyya vgl. Friedlaender, o. c.^
II 42 infra.

5) I. Hagar, o. f., III 387 N.

6) Ed. van Vloten, 29. Evenals I. Hazm (Friedlaender, o. c, I 44 vgl. II

34) voegt hij de Kaisanietische Khasabiyya-Surkhabiyya (naar Surkhab al-

Tabarï) bij de Zaidieten. Deze indeeling vindt men ook bij Abu '1-Ma'alï,

Chrest. persane^ ed. Schefer, I 157, /<$ sqq. (met verscheidene corrupte lezin-

gen); in ^e plaats van de Dukainiyya zijn hier echter de Dukairiyya (naar

Dukair b. Safwan) getreden.
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tievelijk van al-Fadl b. Dukain en Khalaf b. '^Abd al-Samad.

De eerste was een zeer gezien traditieleeraar van Sï'^ietische

gevoelens, die Ibn Tabataba heet gehuldigd te hebben
^) ;

over den laatste ontbreken ons nadere gegevens.

Bij de voorliefde om richtingsnamen aan personen vast

te knoopen bevreemdt het weinig Zaidietische '^I^liyya aan

te treffen. Zij schaarden zich om Harün b. SaM al-*^Iélï, dien

zij als den sayyid der Zaidï's beschouwden. Harün, een

gezien faqïh, nam deel aan de beweging van Zaid en van

Ibrahïm b. *^Abd Allah ^). Van Imamietische zijde paste
men Qur. VII 151 op de ^I^liyya toe; ook liet men het

niet aan zinspelingen op de spreekwoordelijke domheid der

'lél ')
ontbreken %

Onder de oudere Zaidieten worden o. a. nog vermeld

Sa^ïd b. Mansür^), Abü Ya'^qüb al-Muqrï ^), Muhammed b.

Salim '), Abu '1-Fadl Sulaiman b. al-Fadl en Rubaih b.

Wakï*^ al-Hafiz \ Van den kant der Imamieten werd aan

de Zaidiyya aandacht geschonken door Muhammed b. Mu-
hammed b.'al-Nu^man al-Mufïd [al-Mas^ala '^ala 'l-Zaidiyya,

Masa^il al-Zaidiyyd) en Abu '1-Mufaddal Muhammed b. '^Abd

Allah [K. al-Safl fi '^ulüm al-Zaidiyya ^).

Alleen al-As^arï gaat nader in op meeningsverschillen van

i) 1218(9); vgl. I. S., VI 279 sq. ; Fihr.^ 227; al-Dahabï, Tadk.^ I 341

sq.; I. Hagar, o. c, VII£ 270—6 N". 504; als Garüdiet Sahr., 145, <? (doch
de tekst dezer passage is niet geheel in orde, vgl. Haarbrücker, II 413 f.).

Vaak als rawi van historische overleveringen omtrent "^Aliden, vgl. Tab., Ind.

Zie ook bl. 88.

2) Zie bijl. I en III.

3) Al-Kassï, 151, -T—/o, vgl. 149 infra sq., 221 infra sq. Over de domheid

der "^Igl vgl. Goldziher, M, 5., I 48; een K. saqatat al-^I^liyya^ al-NagasI,

67, j- a f.

4) Hier is afgezien van een tweetal firaq^ die naderhand in Yemen op-
kwamen.

5) Al-Kassï, 151, // sqq., min rtè'asai' al-Z.

6) ld., 151, /j, min kibar al-Z,y waarschijnlijk in de 2^0 helft der 2'^^

eeuw.

7) Bayya*^ al-qasab, ib.^ 151, //; vgl. I. S., VI 250; I. Ha^ar, o.c.^ IX

176 N°. 262.

8) Al-Sam'anï, f. 283*^, 6 a f. vgl. 2840, 6, Sulaiman omstr. 200 (tradent op

gezag van 'Abd Allah b. al-Mubarak).

9) Al-Naéasi, 285, j- af., 286,/ (al-Muftd f 413), 282,7 (Abu '1-Mufaddal,

tijdgenoot van al-Naéasï).

6
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theologischen aard, die zich bij de oudere Zaidiyya voor-

deden. Ten aanzien van den Schepper was men verdeeld

over de vraag, of hij een „ding" was of niet. De meer-

derheid der Zaidiyya hield staande, dat Hij een „ding"
was „niet als (andere) dingen"'); de overigen uitten zich

noch bevestigend noch ontkennend over het vraagstuk ^).

Ook over de namen en eigenschappen liepen de opvattingen
in twee richtingen uiteen: de ééne groep, waaronder de

geestverwanten van Sulaiman b. óarïr al-Zaidï, hield staande,

dat de Schepper wetend is door wetenschap i^ilm), die niet

met Hem identisch, maar ook niet van Hem onderscheiden

is (bi-Hlm la hiiwa huwa wa-ld gairuhu) en dat Zijn Hlm
een sai* is. Hetzelfde geldt van de andere wezenseigen-

schappen als leven, gehoor, gezicht ^).
Het aangezicht (wa^h)

van Allah is Allah zelf*). Voorts leeren zij, dat Allah van

eeuwigheid willend is geweest; evenzoo heeft Hij van eeu-

wigheid niet gewild (lam yazal kdrih^^^) daden van onge-
hoorzaamheid noch dat Hij niet gehoorzaamd zou worden.

Zijn willen van iets is het niet-willen van zijn tegendeel

(al'kardhiya li-diddihi): zoo is Hij van eeuwigheid blijk-

gevend van welgevallen (rddiy^^^) en weerzin (sdkhiP^^) ^) ;

Zijn weerzin tegen de ongeloovigen is Zijn welgevallen om
hen te straffen en omgekeerd. Zijn welbehagen aan de ge-

loovigen is Zijn weerzin om hen te straffen en Zijn weer-

zin om hen te straffen is Zijn welgezindheid om hun vergif-

fenis te schenken. Zij zeggen niet: Zijn weerzin tegen de

ongeloovigen is Zijn welbehagen aan de geloovigen. Naar

de opvatting der andere fractie was de Schepper we-

tend, machtig enz. niet door wetenschap, almacht enz. Zij

i) Vgl. al-Fiqh al-akbar (vgl. Houtsma, De strijd over het dogma enz.,

Il6) met comm. van al-Magnïsavvï (Haidarabad 1321), 13; Farq^ 9^t^S sq.

2) Al-As"^arï, p. 33, 2—s.

3) Hier volgt in den tekst '\j;.\ cj\a^\
^^\ ö^y^. ^9) ^^^ ^^ verband

met het voorgaande niet duidelijk is. — Vgl. al-Fiqh al-akbar met comm.

van al-Maturïdï (Haidarabad 1321), 22, met comm. van al-Magnïsawï, 8;

Horten, Die philos. Systevie u. s. w., 413.

4) Vgl. I. Hazm, II 166.

5) Vgl. al-Fiqh al-akbar met comm. van al-Magnïsawï, 155 polemiek van

al-Hadï ila '1-Haqq Yahya tegen Sul. b. óarïr. bij Strothmann, Das Staats-

recht^ 34 N. I.
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laten niet toe van Hem te zeggen, dat Hij van eeuwigheid
willend en niet-willend, welbehagen en afkeer hebbend is

geweest ^).

Een ander verschil van inzicht betrof de vraag, of den

Schepper macht kon toegeschreven worden om onrecht te

doen en te liegen^). Ééne richting, die van de volgelingen
van Sulaiman b. óarïr, was van meening, dat een derge-

lijke qualificatie niet toelaatbaar was evenmin als die, welke

Hem de macht toekent zulks niet te doen. De bewering,
dat Allah machtig zou zijn om onrecht te doen of te liegen,

is ongerijmd evenals het vragen daarnaar. Wat aangaat de

vraag, of AUah's macht zich uitstrekt tot datgene, waarvan

Hij weet, dat Hij het niet doen zal, daarbij waren volgens
Sulaiman b. óarïr twee zijden in het oog te vatten. Heeft

men bij het stellen dezer vraag het oog op datgene, waar-

omtrent men een mededeeling (khabar) heeft, dat Hij het

niet doen zal, dan kan men zich daar noch bevestigend
noch ontkennend over uitlaten; een uitspraak daarover is

ongerijmd. Heeft men te doen met iets, waarover geen

mededeeling voorhanden is, dan dient men te overwegen,
of het niet iets is, dat het verstand afwijst (mimma fi 7-

^qül daf^uhu). Zoo ja, dan krijgt degene, die een dusda-

nige qualificatie toepast, een ongerijmdheid te zijnen laste.

Zöo neen, dan is het mogelijk te zeggen, dat Hij daartoe

machtig is; dit is namelijk in dit geval mogelijk, omdat
het iets betreft, dat voor de kennis verborgen is gebleven,
en omdat geen verstandelijke overweging het verwerpt, ter-

wijl men dergelijke dingen als het veronderstelde als schep-

ping aantreft. Het standpunt der andere groep bracht mee
Allah de macht toe te schrijven om onrecht te doen en

te liegen ^) en om zulks niet te doen en Hem te beschou-

wen als machtig om datgene te doen, waarvan Hij weet

en heeft laten weten, dat Hij het niet doen zal *).

Ook over de handelingen van den mensch was men van

i) Al-As'arï p. 33, S—'?- — Vgl. éahr., 38, j sqq., 45,3- sqq., 53 infra.

Al-Hadi ila '1-Haqq's bestrijding van de azaliyya der irada zie laatste hfdst.

2) Al-AsWï, p. 33, IJ—34, 6.

3) Vgl. Sahr., 48, 12 sq.

4) Vgl. Sahr., 41,7 sq.
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tweeërlei gevoelen ^)
: tegenover hen, voor wie ze schep-

pingen, voortbrengingen van Allah in den tijd waren, ston-

den zij, die ze beschouwden" als verwervingen (aksab) van

den mensch, die ze tot aanzijn en te voorschijn had ge-
bracht

^).

Ten aanzien van de istita^a, het vermogen, lieten zich

drie opvattingen onderscheiden ^). Voor sommige Zaidieten

ging het vermogen gepaard met de handeling, terwijl het

bevel daaraan voorafging, en was datgene, waardoor het

geloof gewerkt werd hetzelfde als dat, waardoor het onge-
loof gewerkt werd. Volgens anderen was het vermogen er

vóór de handeling en is het tegelijk met de handeling aan

deze werkzaam in den toestand der handeling: men vermag
de daad slechts, wanneer men haar doet. Zoo geven som-

mige mutakallims het standpunt weer op gezag van Sulai-

man b. óarïr. Al-As'^arï verklaart in een geschrift van Su-

laiman gelezen te hebben, dat de istita^a deel uitmaakt

van hem, die vermag, dat ze in hem opgaat en zich met

hem vermengt, zooals twee oliën zich vermengen *). Een
derde meening houdt in, dat het vermogen vóór de daad

optreedt en dat de mensch niet als vermogend kan aan-

gemerkt worden in den toestand van het aanwezig zijn

van de daad \
Verschil van inzicht openbaarde zich ook in de opvatting

van geloof en ongeloof*^). Eenerzijds achtte men geloof

(iman) te omvatten kennis (ma^rifa), belijdenis (iqrar) en

vermijding van datgene, waarop goddelijke straf in het uit-

zicht is gesteld. Zich een met straf bedreigde daad ten

laste te laten komen is ongeloof, niet gelijkstaande met

polytheïsme en loochening, maar kufr nt^ma, ondankbaar-

heid. Een zoodanige opvatting van kufr had men ook ten

aanzien van de muta^awwilünf indien ze iets leerden, dat

i) Al-As'^arï, p. 34, 6—10.

2) Vgl. Farq^ 327 sq.

3) Al-As'^arï, p. 34, 10—16.

4) Vgl. I. Hazm, III 22, 7 sqq. (Horten, Die philos. Systeme u. s. w., 20).

5) Vgl. al-Fiqh al-akbar met comm. v. al-Maturïdï, 10,7/ sqq.; Wasiyyat
Abl Hanlfa met comm. v. Mulla Hus. b. Iskandar al-Hanafï (Haidarabad

1321), 19; Sahr., 35,/^ sqq., 38, /i" sqq., 55,i> sq.
^

6) Al-AsW, p. 34, /<?—35, /.
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ongehoorzaamheid en fisq inhield. Van andere zijde werd

Iman beschouwd als het geheel der uitingen van gehoor-
zaamheid (^amt al'tc^at), terwijl niet elke met straf be-

dreigde overtreding als kufr te gelden had. Dit heet het

gevoelen van sommige lateren, dat niet was dat- van het

meerendeel en de vroegeren.
Al-As^arï besluit zijn overzicht met de vermelding van

nog enkele punten van verschil en overeenstemming ^). Zoo

liepen de meeningen uiteen over de toelaatbaarheid van

een oordeel gegrond op het individueele inzicht (fi i^tihad

al-rd*y) ^). Terwijl ééne groep dit liet gelden voor zoover

de wettelijke bepalingen betrof, verwierp een andere den

i^tihad ten aanzien van den plichtenleer. Behalve den con-

sensus betreffende het lot der schuldigen aan groote zonden

(ashab al-kaba^irj, wien eeuwigdurende hellestraf ten deel

viel
^),

en dien aangaande "^Alï's verheffing (tafdll) boven

de overige Gezellen, het richtige zijner houding in zijn

oorlogvoering en het ongelijk zijner tegenstanders, de juist-

heid van zijn handelen inzake het scheidsgerecht, brengt
al-As^rï hun overeenstemming ter sprake ten aanzien van

de houding tegenover tyrannieke imams (d'immat al-^awr).

Tegenover deze staan zij het zwaard en den opstand voor,

beoogende het onrecht te doen ophouden en het recht te

herstellen. Zij achten het verrichten van salat slechts ge-

oorloofd achter een leider, die niet fasiq is %
Nevens verscheidenheid en tweeslachtigheid in de inzich-

ten op het punt van het imamaat laat zich dus bij de ver-

tegenwoordigers der oudere Zaidiyya een zeker gebrek aan

eenheid in godsdienstige opvattingen waarnemen: eenerzijds

een neigen in de richting der orthodoxie, aan den anderen

kant aansluiting aan Mu'^tazilietische denkbeelden. Met recht

kon Strothmann ^) wijzen op de weinig scherpe belijning

van het Zaidietisch standpunt in den loop der tweede

eeuw; zoowel naar de zijde der Sunnietische opvattingen

i) Al-As^arï, p. 35, /—12,

2) Vgl. Goldziher, Die Zahiriten^ 3fF.

3) Vgl. Óahr., 31,^ sq., 33,75 sq., 55, /o sqq.

4) Vgl. Goldziher, M.
5., II 89 f., 93 f.

5) Das Staatsrecht^ 36.
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i

als naar die der Kaisanietisch-Imamietische vereischte het

duidelijker afbakening.
Het ligt niet in het bestek van dit werk alle bewegingen,

die als Zaidietisch zouden kunnen worden aangemerkt, in

bijzonderheden na te gaan. Vóór ons echter tot de ge-
schiedenis van Yemen te bepalen, willen we nog kort bij

een paar "^Aliden stilstaan.

*^Alï wordt de uitspraak in den mond gelegd: „Wat het

zwaard overlaat, groeit des te meer in aantal"
'),

Inderdaad

deden de talrijke aderlatingen aan den wasdom van zijn

geslacht weinig afbreuk. In alle oorden vermenigvuldigden
zich zijn nakomelingen en vonden in de volksgunst een

aanmoediging tot eerzuchtige plannen.

Aansluiting bij een^ ^Alide als imam was soms ook voor

verzetsleiders een middel om eigen streven naar zelfstan-

digheid kracht bij te zetten. Zoo zou, in de woelige periode
na al-Ma'mün's troonsbestijging, Nasr b. éabat, die een der

voormannen bij de onlusten der Zawaqïl (196) geweest was

en naderhand in Kaisüm ^) en omgeving het rijksgezag

tartte^), voordat zijn macht haar hoogtepunt bereikte, den

haég —^
waarschijnlijk van 198

— benut hebben om in

Medina een imam te zoeken. De Hasanide Muhammed b.

Ibrahïm Tabataba *) werd hem als de meest geschikte per-

soon aangewezen ^). Nasr had in het geheim een onderhoud

met hem en kreeg van hem de toezegging, dat hij naar

de Gazïra zou komen. Na de bedevaart werd de reis onder-

nomen
^).

i) "^Iqd^ I 38 infva. 2) Yaqüt, IV 333.

3) Tab., IIÏ 843 sqq., 1045, 1067 sqq.; Ya'^q., II 541 supra, 553,J sq.,

555,9 sq., 560.

4) Ibrahïm Tabataba (vgl. ^Umdat al-Talib^ 152), in hechtenis gezet op
last van al-Mahdï en gehouden onder al-Hadï en al-Rasïd, zou in gevan-

genschap gestorven zijn, al-Ifada^ f. 28^, 14—16\ H. W., I f. lila supra;

Par. 5982, f. 143a infra; vgl. echter Tab,, lïl 604,70 sq.

5) Men noemde ook '^Abd Allah b. Müsa b. *^Abd Allah b. al-Has. (vgl.

'^Umdat al-Talib^ 89, 10 sqq.) en volgens Par. 5982, f. 143^ supra, Ahm. b.

'ïsa b. Zaid (zie bl. 56 n. i) of volgens H. JV., I iil^ supra, "^Alï b. "^Ubaid

Allah b. al-Hus. (zie bl. 88 n. 9), maar deze leefden teruggetrokken, hetzij uit

vrees voor de overheid (*^Abd Allah, I/. W., l. f.), hetzij zich aan devotie

wijdend.

6) H. W.^ I f. II ia infra, b (Abu'l-Fara^) ;
hier heet Nasr een éfiet
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Ibn Tabataba, die tevens' met een aantal pelgrims uit

Küfa onderhandeld had, had in deze stad een kort opont-

houd; hij verzamelde er Zaidieten om zich, sprak hen toe

en ontving van een i20-tal personen de huldiging ')•

Met gevolg ter afgesproken plaatse in de éazïra aange-

komen, werd hij eervol ontvangen door Nasr. Toen deze

echter in een bijeenkomst van zijn clan en zijn aanhang,

die van de afspraken en plannen van hun leider geheel

onkundig waren , voorstelde Ibn Tabataba te erkennen
,

vond dit allerminst algemeenen bijval. Woordentwist ont-

aardde in een kloppartij. Men zag geen voordeel in de

onderneming. Nasr zag zich genoopt den '^Alide te laten

schieten. Hij verontschuldigde zich en bood een rouwgeld
van 5000 dinar aan, die Muhammed verontwaardigd af-

wees
^).

Op den terugtocht deed Ibn Tabataba *^5.nat aan; hij

wist, dat_ Abu '1-Saraya, die hem reeds vroeger geschreven

had, zich in den omtrek ophield. Na inlichting werd hij

gevonden. De medewerking van den avonturier, die „een
bedawien van afkomst, maar een '^Alawï van inzicht" heet

en die als bendehoofd van zich had doen spreken, werd

gemakkelijk verkregen ^).

hasan al-madhab\ hij herinnert I. Tabataba aan de vervolging der ahl al-

bait en de berooving van hun rechten. Volgens Par. 5982, f. 143^, zocht

hij eerst inlichting over den taqdim en het imamaatj toen men hem "^Alï

en zijn geslacht als de rechthebbenden aanwees, vroeg hij, wie de taak op
zich zou kunnen nemen. In de verzen, waarmee hij zich tot I. Tabataba

zou gewend hebben, wordt gewezen op het gemis van een imam bij de

heerschende fitna.
— De tekst van beide hss. onderstelt de lezing Óabïb (vgl.

var. Ya'^q., Tab. en I. A.); het laatste geeft als nisba al-'^Absï.

1) Par. 5982, f. 143^ infra, 1440:, /.

2) H, W.^ I f. i\\b\ zakelijk daarmee overeenkomende Par, 5982, f. 144^.

Volgens I. A., VI 216, 13 sqq., I. Khaldün, al-Ibar^ III 241, 18 sqq. (vgl.

Weil, Gesch. d. Chalifen^ II 201) daarentegen was een poging der '^Aliden

om Nasr te winnen vlakweg door dezen afgewezen.

3) Par. 5982, f. 1440! uit., ^; 'Anat (hs. oV>\c.) vgl. Enz. d. Islam s. "^Ana;

ff. W.., I f. iii<5 uit., 1120 supra, spreekt slechts kort' over de ontmoeting
en noemt geen plaats. I. A., VI 213, 14 sq. noemt al-Raqqa. Al-Ifada^
f. 29a, 6 sq. komt I. Tabataba naar Küfa op uitnoodiging van Abu '1-Saraya.

Over het verleden van Abu '1-Saraya doet I. A., VI 212, //—213, 14^ ver-

slag (vgl. Weil, o.
<:.,

II 202
f.).
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Muhammed reisde naar Kufa vooruit om zijn onderne-

ming voor te bereiden. Nadat Abu '1-Saraya aan het graf
van al-Husain

') zijn gevolg van ruiters met een aantal

Zaidieten versterkt had, verscheen hij op den afgesproken

dag in een der buitenwijken van Küfa, waar Ibn Tabataba

den wat laat aankomenden helper met ongeduld opwachtte
en waar een groote ongeordende menigte Küfiërs, alleen

gewapend met stokken, messen en steenen, saamgestroomd
was. Gezamenlijk trokken zij stadwaarts. Na een toespraak
van Abu '1-Saraya, waarin hij noodigde tot de erkenning
van den „welgevallige" [ridd) uit het geslacht van Mu-

hammed, tot het Boek en de Sunna, tot het bevelen

van het goede enz., huldigde men Muhammed in me-

nigte (óumada I 199)^). Als fuqaha^ die hem erkenden

worden genoemd Yahya b. Adam
^), "^Utman b. Abï éaiba

en zijn broeder Abü Bakr *), Abü Nu^aim al-Fadl b. Du-

kain
'^)

en ^Abd Allah b. ^Alqama ^). Hij ontving ook de

huldiging van verscheidene asraf, waaronder Muhammed b.

Muhammed b. Zaid
^),

Muhammed b. óa'^far (al-Sadiq) ^),

'^Alï b. *"Ubaid Allah ^). Naar alle oorden zond Ibn Tabataba

i) Hier (H. W.^ I f. 112 a, 16 sqq.) is een gebouw voorondersteld. Vgl.

bl. 61 n. 3.

2) B. W.^ I f. 112a—^, /(?, gedeeltelijk (0, 16 sqq.) naar Nasr b. Mu-

zahim (al-Minqarï), aanhanger van I. Tabataba (zie bl. 91 n._ 3) en au-

teur o. a. van een K. akhbar Muhammad b. Ibrahïm wa-Abi ^l-Saraya^ al-

Nagasï, 301 infra sq. (vgl. Fihr.^ 9Zi^S sqq..; al-TüsI, N°. 759). Par. 5982,
f. I44<J

— 1450 supra (Nasr b. M.
;

alleen over de aankomst en de hul-

diging).
— Datum van optreden volgens al-Ifada^ f. 290:, 8 sq., Donderdag

10 óum. I {^Tabellen'. Woensdag); evenzoo Par. 5982, f. 1430: infra (jaar

verkeerd, 190); ib.^ 14.^6: Donderdag 9 óum. I, met wa-huwa al-sahih na

voorafgaand Ra^ab. Tab., III 976, 13 sq.: Donderdag 10 óum. II.

3) t 203, vgl. I. S., VI 281
;

I. Haéar, Tahdlb al-T.^ XI 175 sq. N°. 300;
als Zaidiet, Sahr., 145, 7.

4) Gest. resp. 239 en 235, vgl. I. Hagar, o. f., VII 149 sqq. N°. '298, en

VI 2 sqq. N°. i. Al-Ifada^ f. 29*^, 4'. 'Umar i. p. v. 'Utman.

5) Zie bl. 81 n. i.

6) Nadere gegevens omtrent hem ontbreken.

7) Vgl. ^Umdat al-Talib^ 268, 12 sqq.

8) Al-Dïbaé, vgl. ib.^ 2l8, ó sqq.

9) B. al-Hus. b. 'All b. al-Hus. b. ^Ali, zeer devoot levend in Küfa; met

zijn vrouw eveneens (zie bl. 57) al-zaw^ al-salih^ al-Ifada^ f. 30Ó, rand. Vgl.
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wervers- uit; zoo ging zijn broer al-Qasim naar Egypte').
De vijandelijkheden begonnen met de bestorming van

de versterkte en verschanste dar van den *^Abbaside al-

Fadl b. al-'^Abbas b. Müöa b. ""Isa, nadat- onderwerping ge-

weigerd was
2). Op zijn beklag bij al-Hasan b. Sahl, die

aanvankelijk meer aandacht aan den horoscoop van Ibn

Tabataba dan aan de uitrusting van een leger zou gewijd

hebben, verschenen nu al spoedig de ^^Abbasidische troe-

pen in de omgeving van Küfa, welks waarnemende gou-
verneur geen noemenswaardigen tegenstand schijnt geboden
té hebben. Nadat onder de bekwame en energieke leiding

van Abu '1-Saraya de gebrekkig uitgeruste Küfiërs twee

generaals hadden verslagen, verzekerde Ibn Sahl zich noode

en niet zonder moeite van de medewerking van Hartama
om het dreigend gevaar te bezweren ^).

De imam evenwel overleefde ternauwernood de eerste

overwinning. In tegenstelling met al-Tabarï, die zijn dood

aan vergif van Abu '1-Saraya wil toeschrijven, bericht de

Ifdda, dat Muhammed in de gevechten voor de poort van

Küfa door een pijl en een lanssteek verwond was
*).

Als

overwinnaar terugkeerend, bezocht Abu '1-Saraya den imam,
die zijn wijze van oorlogvoeren met nachtelijke overvallen

en aanval zonder voorafgaanden
'

eisch van onderwerping

^Umdat al-falib^ 285, 12 sqq. Zijn vader was loyaal geweest tegenover de

*^Abbasiden, ib.^ 283.

1) Al-Ifada^ f. 29c, 10—b^ j= H. W.^ I f. iizb^ ig sqq.

2) ff. /f., I f. 112(5, 27—1130!, 12 (Abu '1-Faraé); hier al-F. b. al-'^A. b.

'Isa b. M., die reeds voor I. Tabataba's eisch van overgave vertrokken was.

Par. 5982, f. 145a (Nasr b. M.); al-Fadl ontkwam en vluchtte naar Bagdad.

3) Tab., III 977 infra sqq.
— Een zeer levendige, stellig ten deele op

ooggetuigen teruggaande beschrijving dezer gevechten vindt men ff. W.^ I

f. 113Ü!, 77—114a, IS (Abu '1-Faraé), aangevuld door Par. 5982, f. 145a

infra, b (Nasr b. M.). Vóór het treffen bij de brug (al-qantara)^ had Abu

'1-Saraya de voorhoede van Zuhair b. al-Musayyab onder bevel van diens

zoon Azhar te Süq Asad overvallen en verslagen (Par. 5982, f. 147^, spreekt

echter van de bezetting van Süq Asad na de gevechten bij de brug). Zu-

hair trok, volgens instructie, onverwijld voor Kafa en leed ook daar de

nederlaag. Over het échec van 'Abdüs te al-Cami*^, ff.W.^ I f. 114a:, ^o sqq. 5

Par. 5982, f. 147^, 148a! (Nasr b. M.). Data ontbreken.

4) Al-Ifada^ f. 29*5, 11 sqq.; Par. 59^2, f, 145^, spreekt van een lans-

wonde in het onderlijf; ff. W.^ I f. I130:, /,? sqq., spreekt van ziekte \^illd)

en onmiddellijk er na van I. Sahl's belangstelling in zijn horoscoop.
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ten zeerste heet gelaakt te hebben/). De generaal, die den

dood van zijn gelaat las, herinnerde hem aan de mogelijk-
heid van een spoedig einde en vroeg naar zijn beschik-

kingen. Na vermaning tot de vreeze Gods en steun aan de

goede zaak gaf Ibn Tabataba, die volgens de Ifctda gaarne

zijn broer al-Qasim, indien hij aanwezig ware geweest, als

opvolger aangewezen zou hebben, opdracht om zijn aan-

hangers uit het geslacht van ^Alï iemand te laten kiezen,

die zijn plaats zou innemen, en om bij verschil van gevoe-
len de leiding te geven in handen van '^Alï b. ^Ubaid Al-

lah
2).

Muhammed b. Ibrahim stierf Donderdag i Ra^ab,
den dag na de nederlaag van Ibn al-Musayyab ^).

Nadat Abu '1-Saraya den imam,, wiens dood hij aanvan-

kelijk verborgen hield, des nachts ten grave had gebracht,

zegde hij den volgenden morgen in eene toespraak zijn

overlijden aan. Daarop stelde hij dadelijk Abu 'l7Hasan ^Alï

b. *^Ubaid Allah als den door den overledene gewenschten
imam voor, het der vergadering overlatende zelf iemand te

kiezen, indien zij met dezen geen genoegen wilden nemen.

Toen men niet dadelijk tot eene beslissing kon geraken,
nam de jeugdige Muhammed b. Muhammed b. Zaid het

woord om Abu '1-Hasan tot aanneming der waardigheid te

dringen. Deze verklaarde echter bij allen eerbied voor de

beschikking van den overledene deze niet te kunnen aan-

vaarden: hij vreesde er hoogere belangen door op het spel

te zetten. Meteen riep hij Muhammed b. Muhammed tot

de door hemzelf afgewezen taak, waarmee Abu '1-Saraya

instemde. Op diens voorstel ontving Muhammed de huldi-

i) Al-Ifada^ f. if)b infra, 3001; H. W.^ I f. 1141^, 7 sqq. ^Alï heet altijd

deze methode van oorlogvoeren gevolgd te hebben.

2) H. W.^ I, Lc.\ Par. 5982, f. 145^ infra, 1460 supra; al-Ifada^ f. 300,

jo sqq., spreekt alleen over de aanwijzing van 'Alï en zwijgt over het kiezen.

Volgens ^Umdat al-Talib^ 285, 16 sqq., had I. Tabataba, in geval ^Alï het

niet aannam, een van diens zonen Muh. en ^Ubaid Allah aangewezen; "^All

gaf hun echter geen verlof tot optreden; vgl. bl. 88 n. 9.

3) De opgave van Tab., III 978, 4. sq. past; al-Ifada^ f. 30» uit., b^ /, en

Par. 5982, f, 1460 supra: Zaterdag i Ra^ab.
—

Volgens ^Umdat- al-Talib^

152, /j, voerde hij den titel amïr al-vitï'minm. — Rouwgedichten op hem
van al-Qasim b. Ibr., ff. W.^ I f. 1170, 18—b^ 7 (Abu '1-Farag) en f. II7<J,

8—26 (= aï-Ifada^ f. 32^, 13—33» paen.)
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ging '). Met een vrije keus strookte dit verloop weinig.

Muhammed schijnt dit zelf gevoeld te hebben, want in een

toespraak zou hij, na eerst zijn voorganger herdacht te

hebben, zich verontschuldigd hebben over het feit, dat hij

zonder gemeen overleg en zonder zich van het overheer-

schend gevoelen te overtuigen de plaats van Ibn Tabataba

had ingenomen ^).
In werkelijkheid had dan ook Abu *1-Sa-

raya de leiding in handen.

Het succes der wapenen leidde tot bezetting van ver-

schillende plaatsen in '^Iraq; *^Aliden werden voor de voor-

naamste bestuursposten aangewezen, zoo voor Basra, Wasit

al-Ahwaz'^). Intusschen bracht Ibn Sahl versche troepen in

het veld, aangevoerd door Hartama b. A*^yan. Na eenige

gevechten in zijn nadeel moest Abu '1-Saraya, die al-Mada^in

reeds had laten bezetten, op Küfa terugtrekken. Voor deze

stad werd met wisselend succes gedurende meer dan een

maand gestreden. Bijna was Hartama eens in handen van

den vijand gevallen. Een duurzame afsnijding van den water-

toevoer gelukte hem niet. De onbetrouwbaarheid der Kü-

1) H. W.^ I f. 1143, 17 sqq. ;
Par. 5982, f.

I4<5fl!,
b supra {a infra, riwaya

van A. 'l-'^Abbas [al-Hasanï], vermeldt terloops de khutba van A. '1-Saraya,

zwijgt over zijn voordragen van *^Alï en laat dadelijk Muh. optreden om "^Ali

te overreden).

2) Par. 5982, f. 146^: Ij^ ^ o^ *^ -^-^j <-*Vi* o-i -^ j\j^^

V Ji^ ^^ t3 ti ^t>\o '^ jU <^>^\j aJ^I-^ ^T-<i«r^ <tóft\^ ^i» U^V*r

'a) Hs.
J*J_5_).

3.^ b infra, 147(2: supra verzen voorgedragen door Muh. b. "^All al-Ansarï

(ook H. W.^ I f. 117^, sy sqq., hier al-Azdr), waarin, nevens al-Husain en

Zaid, Ibn Tabataba herdacht wordt en de groote verdiensten van A. '1-Saraya
vermeld worden.

3) Opsomming der wulaf. I. A,, VI 214, 13 sqq. (vgl. Weil, Gesch. d.

Chalifen^ II 205 f.); I. Khaldün, al-^Ibar^ III 243, 8 sqq.; ten deele afwij-

kend, //. W.^ I f. II 50 supra; Par. 5982, f. 1470; infra, b supra, met ver-

melding van de beambten van Muh. in Küfa (ook H. W.^ l. c.) en van ver-

scheidene andere plaatsen in de omgeving {riwaya van Nasr [b. M.], die

over de markt van Küfa gesteld werd). Over de vermeestering van Wasit en

Basra, H. W.^ I 1150;, /ó sqq. (Abu 'l-Fara^).
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fiers echter, wier voori^aamsten met Hartama heulden, noopte
Abu '1-Saraya om met de *^Aliden de stad te verlaten (mid-
den Muharram 200) *). Vergeefs zocht hij een nieuw steun-

punt voor verder verzet. Zijn aanhang slonk weg, nu de

krijgskans gekeerd was. Ten slotte viel hij met zijn imam
in handen van Hammad al-Kundagüs, die hen ondanks
verleenden aman aan Ibn Sahl uitleverde. Abu '1-Saraya
werd als leider der rebellie onthoofd, de helften van zijn

romp ter afschrikking op de brug van Bagdad tentoonge-

steld^). Muhammed b. Muhammed kreeg genade; hij werd

voor al-Ma^mün gebracht, die zich over zijn jeugdigen leef-

tijd verwonderde, en te Marw geïnterneerd, waar hij niet

lang daarna, naar het heet, door een giftdrank stierf^). De
Zaidietische theoretici hebben hem als imam niet voor vol

aangezien: bij voldoende dapperheid bezat hij niet de ver-

eischte mate van wetenschap ^).

Het in Küfa ontbrande verzet sloeg over naar West-

Arabië: ook hier poogden de ^Aliden hun slajg te slaan.

Den Husainide al-Husain b. al-Hasan al-Aftas ^) en den
• • • • /

Hasanide Muhammed b. Sulaiman b. Da'üd ^) waren resp.

Mekka en Medina toegewezen door Abu '1-Saraya of zijn

factotum. Al-Husain kon door de slappe houding van den

gouverneur, een zich verongelijkt voelend '^Abbaside, on-

i) Ya'q., II 542 sq.; Tab., III 979~8i, 984; uitvoerig ff. JV.\ I f. ii5«,

28— 116^, 18^ waarvan f. ïo6a, 10—
(5,

12 (deze passage onderbreekt de bio-

graphie van Yahya b. ^Abd Allah) het vervolg is, en Par. 5982, f. 1480 infra—
149^ (Nasr b. M.).

2) Ya'q., II 543; Tab., III 984—6; uitvoeriger ff. W.^ I f. io6a, 10—
1>^

12, 1161J, 79 sqq. en Par. 5982, f. 149*^
—

150^. In details wijken deze be-

richten meermalen van elkaar af.

3) ff. W., I f. 116^ infra, 117a supra, gestorven op i8-jarigen leeftijd;

^Umdat al-Talib^ 268, 12 sqq., gest. 202, 20 jaar; Tab., III 1015,9, gest.

201. Par. 5982, f. I5i«, heeft bovendien het onwaarschijnlijk bericht^ dat hij

na het vertrek van A. '1-S. in Küfa bleef, met een loooo man tegen I. Sahl

optrok en na 15 gevechten gewond gevangen genomen en naar al-Ma^mün

gebracht werd, die hem vergif liet toedienen.

4) Al-Ifada^ zie Strothmann, Das Staatsrecht^ 70 u. f. Anwar al-yaqïn^

f. 138^, telt hem als imam mee. — A. '1-S. zou hem den laqab al-Mu^ayyad

gegeven hebben, ^Umdat al-Talib.^ l. c.

5) Vgl. '^Umdat al-Talib.^ 311.

6) Al-Barbari, ib..^ 167, //,
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gehinderd de heilige stad binnentrekken (9 Du '1-Hiééa 199).

Na zich nog ijlings als leider van den reeds half verrichten

ha^é te hebben opgeworpen, verscheen hij eerst begin Mu-
harram 200 weer in Mekka, waar hij de van de ^Abbasiden

afkomstige bekleeding der Ka'^ba liet wegnemen en verving
door een kiswa, die Abu '1-Saraya gezonden had

^). Spoedig
maakte Ibn al-Aftas zich berucht door knevelarijen en plun-

deringen ^).
Toen het rijk van Abu '1-Saraya uit had, vond

hij met zijn trawanten, verfoeid als ze waren, het geraden zich

onder een imam te stellen. Muhammed b. óa^far al-Diba^,
die voor Ibn Tabataba gewerkt had

^), liet zich de huldi-

ging aanleunen. Ibn al-Aftas bleek onder dezen meer vro-

men dan geduchten Ma'mün *), die zich zelfs amlr al-mi^-

minm liet noemen ^), zijn wandaden te kunnen voortzetten

in wedijver met des imams zoon ^Ali \ Mekka herademde,
toen al-Dïba^ na een zeer kort schijnbewind voor de "^Ab-

basidische troepen de stad moest ruimen (óumada II 200).

Toen het hem niet gelukt was bij den volgenden ha^^ bij-

stand te krijgen, onderwierp hij zich, nadat hem straffe-

loosheid was toegezegd. Ter zelfder plaatse, waar hij zich

had laten huldigen, moest hij, gekleed in 't '^Abbasidische

zwart, afstand doen en openlijk zijn misstap belijden. Met-

een werd hij uit Hi^az verwijderd ').

Al-lDiba^'s verwachtingen van den hag^ stonden mogelijk
in verband met de poging, die zijn neef Ibrahim b. Müsa
b. óaTar door een ^Aqilide liet doen, om zich de leiding

der bedevaart te verschaffen, doch die mislukte ®). Ibrahïm

zelf trachtte' sinds eenigen tijd Yemen onder zijn gezag te

1) Tab,, III 981,70—984 supra, 988; Chr. M., II 187 sq.

2) Vgl. Snoück Hurgronje, Mekha^ I 43 f»

3) ^Umdat al-Talib^ 218, d sqq. Zie bl. 88.

4) Zoo was zijn laqab^ ^Umdat al-Talib^J. c.^ Sihah al-Akhbar^i^^^ 3 sqq.

5) Vgl. Strothmann, Das Staatsrecht^ 86, 108. Als imam meegerekend
Anwar al-yaqïn^ l. c.

6) Hij was ook in 'Iraq in gezelschap van Zaid al-Nar, '^Umdat al-Talib^

219, 10 sqq.

7) Tab., III 989, II—994; Chr. M., II 188, /ó sqq. Hij stierf in Óa'^ban

203 in Óurgan, o.
f.,

II 189 uit. sq.; Ta^rlkh-i Gtizïde (Gibb Mem. XIV
i),

314 supra.

8) Tab., III 995 sq.; Chr. M., II 239.



94

brengen ').
De stadhouder daar, de *^Abbaside Ishaq b. Müsa,

was bij zijn komst zonder verzet te bieden uitgeweken. Na
den afgeweerdèn aanslag op den ha^é kreeg Ibrahïm, die

om zijn wreed optreden den bijnaam „de Slachter" ver-

wierf^), als gouverneur Hamdüya b. "^Alï b. ^sa b. Mahan

tegenover zich, met wien hij meestal tot zijn nadeel her-

haaldelijk slaags kwam ^).
De druk van Hamdüya bewerkte

misschien, dat hij buiten Yemen een steunpunt zocht. In

202 gelukte het hem Mekka te vermeesteren op Hamdüya's
vertegenwoordiger *). Al-Ma^mün had intusschen in Rama-
dan 201 zijn onderdanen verrast door de aanwijzing van

'^Alï al-Rida tot zijn opvolger ^),
een tegemoetkoming aan de

^Aliden, die hun roerigheid moest bezweren. Deze zwen-

king kwam Ibrahïm als broeder van den troonsopvolger
wel ten goede; hij werd ongemoeid gelaten in Mekka en

1) Hij ging misschien naar Yemen als vertegenwoordiger van den imam
van Küfa (^. W.^ I f. 115a supra), maar deze was al gevallen bij zijn

aankomst aldaar Safar 200 {al-Kifaya^ p. 25 infra, waar Ibr. niettemin zelfs

emïr van I. Tabataba heet en het verloopen van zijn macht in Yemen heet

in te zetten met den dood van A. '1-Saraya; hetzelfde Bah^at al-Z.^ f. lOdi,

maar hier Ibr. als walï van I. al-Aftas; vgl. Johannsen, Hist. lemanae^ 117

sq.). Genoemde datum past bij het tijdstip, waarop de ^Abbasidische walï uit

Yemen terugkwam, Tab., III 991, /^ sqq.
— T^b., III 987, 7—10

(I. A.,

VI 218) doet eer aan eigen initiatief van Ibr. denken. — Mas., VII 56

plaatst zijn optreden in 199.

2) H. W.^ I f. 1160, 9 sqq.: de slag, die hem tot macht bracht, kostte

15000 "^Abbasidischen soldaten het leven, vandaar zijn bijnaam al-óazzar.

Hij woonde met zijn sta te San'a' in al-Qatf; men noemde zijn wijk {sikka)

Sari' al-Mubayyida. Hij verwoestte ook den dam (sudd) van W. al-Khaniq
te Sa'da (vgl. 6^00., 114, ó, ^46, 79 sq.). Anti-'Alidische gezindheid wreekte

hij bloedig aan de B. al-Harit in Na^ian (vgl. ib.^ 116,79 sqq., 169, 7 sqq.),

de Salmanï's in 'lyan (vgl. ib.^ iio, 7<5, 77, 244, ^), de La^wï's in Raida

(vgl. ib.^ ^^i7t iil,7Ó, 7<y), de Kubari's in Atafit (vgl. ib.^ 66,77, 112,72),

de Abarih
(?,j\,*^\ sg. al-Abrahï ? vgl. Óaz.^ 93, 7) in Dahr (vgl. ib.^ 125, 2Ó,

203, 73*), de Hiwalï's in Bait Dukhar (d. z. de Ya'furiden vgl. ib.^ 106

paen. sqq., en zie bl. 103 vv.) en de B. Yafi'' op den Sarw Himyar (vgl. ib.^

89,5 sqq.)

3) Tab., III 987 sq., 995, 7o sq.; Ya'q., II 544,9 sqq.; al-Kifaya^ p. 26,

2 sq. = Bah^at al-Z.^ l, c. (beide „Muhammed" i. p. v. „Hamdüya" en „Ha-
man" i. p. v. „Mahan").

4) Ya'q., /. c.\ Chr. M.^ I 158, II 190; de inname geschiedde na den

sail van 202, ib.^
I 397, ó sqq.; Snouck Hurgronje, Mekka^ I 44.

5) Tab., III 10 12 sq. Vgl. bl. 68.
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had de leiding van den ha^é van 202
; zijnerzijds erkende

hij den khalief en diens aangewezen opvolger ^).
Ibrahim

kreeg nu ook de aanstelling over Yemen ^) ;
ze diende mis-

schien als middel om hem uit Mekka, waar hij ook tal van

slachtoffers moet gemaakt hebben, te verwijderen ^).
Ham-

düya, die naar zelfstandigheid gestreefd zou hebben, wilde

hem zijn post niet inruimen. Ibrahïm werd door hem bij

San'a^ verslagen en moest zich uit Yemen terugtrekken *).

Het gezag over Mekka werd hem weldra ook ontnomen;
"^Isa b. Yazïd al-6ulüdï, die als walï vanwege den khalief

Hamdüya ging bevechten, bewerkstelligde zijn opzending
naar Bagdad ^).

Een sterke tegenstelling met den „Slachter", wien reli-

gieuse beweegredenen blijkbaar vreemd waren, vormde al-

Qasim b. Ibrahïm Tabataba, die uit godsdienstig-politieke

overtuiging zich gedrongen voelde om na den dood van

zijn broeder, voor wien hij in Egypte als werver werkzaam

was
^),

de propaganda in eigen naam voort te zetten. Ook
hem was het niet beschoren het beoogde doel te bereiken.

Zijn aanhang was te zeer over het uitgestrekte rijk ver-

spreid en de regeering liet zijn gangen te scherp nagaan.

i) ¥3*^(1., II 545, /ó sqq.; Tab., III 1029, // sqq.; Mas., VII 60, andere

voorstelling en datéering IX 69 sq. ;
C/ir. M., II 191, ó sqq.

2) Ya'^q., II 545 paen. sqq. vgl. Tab., III 1029, 14 sq.

3) Zoo al-óanadi, f. 283, volgens wien Ibr. er de huldiging voor zichzelf

afdwong; vgl. Mas., /. c.

4) Ya^^q., /. c. Al-Kifaya^ p. 26 supra, en Bah^at al-Z.^ f. 10a infra is

Ibrahïm's vermeestering van Mekka niet vermeld. Volgens deze bleef hij zich

ondanks de overhand van Hamdüya in de dorpen rondom San'^a' {Bah^at

al-Z. noemt nader Mikhlaf al-Khasab en Khawlan, vgl. Gaz.^ iii, 9, 2^,

107, 20 sqq.) ophouden, totdat hij door al-Ma^mün tot walï werd aangesteld.

Hij werd door Hamdüya verslagen te .Jia. bij San*^a^ (vgl. Djedr N. W. van

San'a-', Glaser's kaart Pet. Mi'tt.^ 1886, Taf. i). Al-Óanadï, /.
<:.,

laat Ibrahim

na vele gevechten I. Mahan gevangen nemen, wat volgens beide pas ge-

noemde bronnen door al-óulüdï geschiedde.
—

Weinig juist is I. Khaldün,

al-^Ibar^ IV 9, iS sqq. (vgl. Weil, Gesch. d. Chalifetiy II 209).

5) Ya'q., II 553, js sqq,
—

Bij uitzondering wordt Ibr. mede tot de

imams der Zaidieten gerekend, '^Umdat al- Talib^ 178, /o sqq., met diOXi. laqab

al-Murtada, en bij I al-Murtada (vgl. Strothmann, Das Staatsrecht.^ 86, 108),

volgens wien hij gedood werd in Khurasan, waar zijn mashad is (al-Gawahir

isöal-durar^ Bab fi ia^dad cè'immat al-Z.).

6) Vgl. bl. 89.
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dan dat hij goede gelegenheid kon vinden om met kans
van slagen op te treden. Na een lange periode van onrustig
trekken van het eene ,oord naar hét andere in het belang
zijner werving of zijner veiligheid, vestigde hij zich ten

slotte op zijn landgoed te al-Rass, waar hij in 246 op hoo-

gen leeftijd stierf. Bijzonderheden zijner biographie kunnen
hier als overbodig gelden na hetgeen daarvan door Stroth-

mann
^)

is medegedeeld. Van groote beteekenis was al-

Qasim als gezaghebbend geleerde: van zijne hand zijn de
oudste verhandelingen, die een vaststelling van het Zaidie-

tisch standpunt geven. Ook deze zijde zijner werkzaamheid
is door de onderzoekingen van Strothmann % naar welke
hier verwezen zij, uitvoerig in het licht gesteld.

Intusschen was het ^Abbasidisch khalifaat door het hoogte-

punt van zijn macht heengegaan. Het opkomen van gewes-

telijke machthebbers, die" het centrale gezag slechts steun-

den, zoolang het met hun belangen strookte, kondigde de

ontbinding aan. De bestendige bereidheid der Zaidieten

tot den strijd moedigde de ^Aliden aan om ook te trach-

ten hun slag te slaan. Verscheiden '^Alidische woelingen,
met name in Küfa en Hi^az, beroerden in den loop der

derde eeuw het gebied van den khalief^). Ook de Heer
der Zan^, door de meeste geschiedschrijvers als pseudo-

i) Die Literatur der Zaiditen in Der Islam^ II 49 fF., 76 fF.
— Den inhoud

der Ifada (f. 30^— 36/5) vindt men met uitbreidingen terug H. W.^ II f. 2.b—
15/^, vanaf f. db^is Dikr nukat min kalamihi^ daarvan f. 120 uit.—i^b^is
uit de K. siyasat al~nafs. Ten deele dezelfde overleveringen Par. 5982, f.

1530, /j»
—

156/^; hier zeer uitvoerig op gezag van Muh. b. MansUr al-Muradï

(zie bl. 35 en Der Islam^ II, 77 f.), maar met bedenkelijke sprongen in de

jaartallen van den isnad, het verhaal omtrent de samenkomst in diens huis

te Küfa in 220 van Ahm. b. ^Isa b. Zaid (zie bl. 56 n. i), al-Qasim, "^Abd

Allah b. Mosa b. "^Abd Allah (zie bl. 86 n. 5) en al-Has. b. Yahya b, al-Hus.

b. Zaid (al-Zahid, ^Umdat al-Talib^ 232, /o, /^), die resp. uit Basra, Hi^az
en Syrië aankwamen, terwijl de laatste blijkbaar te Küfa woonde. Al-Muradï

verzocht een hunner als imam te huldigen, opdat hij niet een mï^a ^a-

hiliyya zou sterven. Al-Qasim stelde Ahm. voor, die echter dezen zelf de

aangewezen persoon vond. Ondersteund door de anderen overreedde Ahm.
hem de huldiging te aanvaarden. — Een bericht omtrent een oponthoud in

Sind (vgl. Der Islam^ II 52 N. i), maar zeer anachronistisch ingekleed,
komt ook voor bij al-Maqrïzï, al-Niza^ wal-takhasuni^ 58 sq.

2) O. c. in Der Islam^ H 52 fF.,
en Das Staatsrecht der Zaiditen,, passim.

3) Vgl. Snouck Hurgronje, Mekka^ I 44 fF.
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"^Alide geboekt, zou volgens een Zaidietisch auteur
^) wel

degelijk een '^Alide van den bloede geweest zijn.

Nog voordat deze het khalifaat zijn zwakheid deed ge-

voelen, was in Tabaristan een *^Alide er in geslaagd ver-

overingen te maken. Hier legde in 250 de Hasanide al-

Hasan b. Zaid
^), behoorende tot een tak der familie, waar-

van meer dan een lid de '^Abbasiden tegen eigen verwanten

gesteund had
^),

de grondslagen van een Zaidietisch rijk.

Eenige decenniën later, toen de *^Abbasiden in het cen-

trum van hun rijk een nieuwen vijand zagen opkomen in

de Qarmaten, baande zich ook in het zuiden een zoon van

den Gezant Gods den weg tot de macht. Onder veel tegen-
stand slaagde een andere telg van al-Hasan er in om in

Yemen een Zaidietisch imamaat te vestigen.

Aan een overzicht over de bestaande machtsverdeeling
in Yemen en aan de beschrijving der opkomst van het

imamaat aldaar zullen de volgende bladzijden gewijd zijn.

i) Par. 5982, f. 1730 i. marg. : citaat
,
uit de Amall van al-Natiq bil-Haqq

Abü Talib (f 423 vgl. Strothmann in Der Islam^ I 358, II 64); daar tevens

in een gedeeltelijk onleesbare uitspraak van den imam al-Mansür billah al-

Qasim b. Muh. (j 1029, Kay, Yaman^ 321 sq.): o-x.i\ Aa\ t>vi kS^ ^%

A«J IsiP «1 P. Dat er op deze eenstemmigheid wel wat was af te dingen,

blijkt '^Umdat al'Talib^ 260 sq.

2) Vgl. Strothmann in Der Islam^ II 60
f.,

en Das Staatsrecht, 88.

3) '^Umdat al-f'aUb^ 48 sq.



DE GEZAGHEBBERS OVER SAN^A^' (YEMEN)
IN DE III°= EEUW.

De historische gegevens omtrent Yemen in de derde eeuw,
die ons ter beschikking staan, zijn voor de eerste drie kwar-

talen zeer karig. Zij zijn vrijwel beperkt tot eenige data

omtrent de bestuursperioden der walï's en enkele berichten

over plaatselijke machthebbers, zoodat we vaak meer namen
dan feiten geboekt vinden.

Tegen het einde van 203 verleende al-Ma^mün aan Muham-
med b. "^Abd Allah b. Ziyad ')

een aanstelling over de Ti-

hamische districten en over het bergland van Yemen, dat

hij zou veroveren. Volgens "^Umara al-Hakamï geschiedde
dit naar aanleiding van oproerigheid der As^^arï's en der

^Akk^). Misschien liet het optreden van Ibrahïm al-óazzar ^)

hier zijn invloed gelden en hadden '^Aliden de hand in deze

woelingen. Ibn Khaldün ^) verhaalt dan ook, dat Ibn Ziyad
met het oog op de "^Aliden werd aangesteld. Mogelijk ge-

lukte het hem dit verzet vrij spoedig te bedwingen, zooals

i) Zoo luidt de naam Bah^at al-Z.^ f. 10^, al-Kifaya^ p. 26, 13 sq., Tiraz^

104, /o enz. (zie bl. 100 n. i). "^Umara (tekst in Kay, Yaman\ 3, /: M. b. Z.,

doch vgl. 2, /, sq., gevolgd al-Kifaya^ p. 78, j*, doch p. 77, ^ a f. in afwij-

king van "^Umara, i uit., 2, i sq. : bi-qawm min B. Umayya b. ^Abd Sanis

fantasaba ahadtihtim ila Yazid b. Mu^awiya b. A. Sufyan\ I. Khaldün (bij

Kay), 104 infia: M. b. Z. — De inkleeding van het verhaal over zijn aan-

stelling wekt twijfel aan zijn historische juistheid. Bij I. Khaldün behoort I.

Ziyad tot een gezantschap uit Yemen naar al-Ma^mün.

2) *^Umara, 2 uit., 3,/; vgl. over deze stammen (ra^., 53, 2^ sqq., 112, ^j*
—

113,^ (vgl. 68 uit. sq.), 119, /j sqq.; de '^Akk kwamen reeds in opstand
onder het bewind van Muh. b. Khalid b. Barmak (Óum. 183

—Sawwal 184),

al-óanadï, f. 280, 18 vgl. al-Kifaya^ p. 24, 13 sqq.

3) Vgl. 93 V.

4) Kay, Yainan^ 105 supra vgl. 218 N. 4.
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men uit ''Umara's bericht ')
zou kunnen opmaken. Op gezag

van al-Tabarï ^) moet men dan echter aannemen, dat de

'^Akk in 207 opnieuw in beweging kwamen. De ^Alide ^Abd

al-Rahman b. Ahmed, die den aan wanbestuur toegeschre-

ven opstand leidde, onderwierp zich evenwel aan Dinar b.

"^Abd Allah. *^Umara vermeldt hiervan niets, terwijl al-Ta-

bari geheel over Ibn Ziyad zwijgt, 't Zou intusschen niet

onmogelijk zijn, dat de troepen, die óa'^far, de afgezant van

Ibn Ziyad naar den khalief, van al-Ma^mün medekreeg in

206^), juist het leger uitmaakten van Dinar,*).

Te oordeelen naar het bericht van '^Umara en de schrij-

vers, die op hem steunen ^), zou de macht van den heer

yan Zabid zich betrekkelijk spoedig vrij ver uitgebreid heb-

ben. Hij zou over geheel Yemen, kustvlakten en hoogland,

geheerscht hebben en niet jalleen Hadramot, Diyar Kinda ^),

al-éihr, Mirbat, Abyan '), Lahg;, ^Adan en het kustgebied
der Roode Zee tot Hali, maar ook al-óanad ®)

en onder-

hoorige districten, de mikhlaf al-Ma^'afir ^), de mikhlaf éa''-

far^°), §an*^a', Sa'^da, Na^ran en Baihan ") onder zijn gezag

gehad hebben. Het lijkt, alsof "^Umara of de vorst van Za-

bid, wiens werk hem tot bron diende, het begin der dy-
nastie zoo luisterrijk mogelijk heeft \yillen schilderen. Reeds
wees Kay^^) op enkele passages bij al-Hamdanï, die twijfel

wekken, of het gezag over Tihama wel zoo volstrekt was.

De reeks yan opeenvolgende walï's van San^a^ en onder-

i) ib., 3.

2) III 1062 sq.

3) ''Umara, 3,// sqq.

4) Men zou dan moeten aannemen, dat Dïnar na den ha^é van 206 naar

Yemen ging.

5) "^Umara, 3, j^ sq., 4 supra; Bah^at al-Z.^ f, 10^ infra (spreekt voor

San'a^ enz. slechts van vermelding in de hhutbd)\ al-Kifaya^ p. 78, ig sqq.

6) Vgl. -Óaz.^ 85, 18 sqq., 86, 14 sqq.

i) Ib'-, 97,0 sqq.

8) Ib.^ 54, 18 sqq., 79, 22^ 99, 21 sq.; Sprenger, Die Post' ti. Reiserouten^

1535 O. yan iVizz, op de kaarten in Manzoni, El Yemen^ en E. Glasers

Reise nach Marib^ BI. 2.

9) Gaz.^ 99,0- sqq.

10) Zie bl. ^01 n. 9.

11) Óaz,^ So^io, 98, zj sqq., 103, (5;
E. Glasers Reise nach Mdrib^ 54^;

Enz. d. Islam^ s. v.
.

12) Yaman^ 218 infra sq. N. (vgl. <^az., 103,9 ^q., 119, 2jsq., 120, ó sq.)
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hoorigheden, die Ibn *^Abd al-Ma^ïd, al-éanadï en al-Khaz-

ragï meededen, de macht, die verschillende mulük uitoe-

fenden, en het stilzwijgen van al-Hamdanï over Ibn Ziyad

wettigen bovendien het vermoeden, dat de heerschappij
over het Zuid-Arabische hoogland tot tijdelijken invloed is

terug te brengen, die eerder een gevolg was van aanslui-

ting van door mededingers belaagde vorsten dan van eigen

machtsontwikkeling ^).

Toen ^sa b. Yazïd al-óulüdï het verzet van Ibn Mahan

gebroken en de orde hersteld had^), liet hij bij zijn vertrek

naar '^Iraq als zijn khallfa achter Hisn ^)
b. al-Minhal. Deze

bleef aan tot de komst van Ibrahim al-Ifrïqï *),
die na eeni-

gen tijd vervangen werd door Nu*^aim b. al-Waddah al-

Azdi
^) en al-Muzaffar b. Yahya al-Kindï, welke samen het

bestuur deelden. In Safar 206 kwamen ze in San'^a^. Al-Mu-

zaffar begaf zich ter vervulling van zijn fiscale taak naar

al-óanad
^'j.

Kort na zijn terugkeer in San*^a^ stierf hij, waar-

door het bewind aan Nu%im alleen kwam. Deze werd in

208 vervangen door Muhammed b. ^Abd Allah b. Muhriz(?) '),

een mawla van al-Ma^mün. Een zoon van hem, Abu '1-

Hamïd (Humaid), belastte hij met de belastingheffing van

al-éanad en onderhoorigheden. De bevolking dezer plaats

kwam in opstand tegen zijn slap bestuur en hij zag zich

genoopt naar Hi^az te vertrekken. Hij wees "^Abbad al-

éihabï
®)

als zijn khallfa aan. Als nieuwe walï verscheen

in het laatst van Ra^ab 209 Ishaq b. al-'^Abbas b. Muham-

i) Vgl. o. f., 223, N. 8. In de beknopte opgaven van al-Khazragï's T^iraz

worden meestal de Ziyadiden als ^ummal van Tihama naast die van San'a'

genoemd, zoo p. 104,9 sq., ro6, /j» sq., ii^^g sqq., 117^-^ sq., 121 paen.

sq., 124, IS sqq. (over Tihama en ba^d al-éabal\ 127, 9 sq. (kleine lacune

in den tekst), 132,/ sqq., 135, 7i 136, /J sq., 139,/^ sq.

2) Volgens Ya'^q., II 553 sq. had dit eerst in óum. I 205 plaats.

3) Bah^at al-Z.^ f. 120; infra: Hafs.

4) Een Muh. b. Ibr. al-Ifrïqï, Tab., III 1018, 6.

5) Terloops vermeld Tab., III 891,7.

6) Al-Óanad ais administratief centrum, Gaz.^ 54, 20 sq.

7) Bah^at al-Z,^ f. 12(5 supra: , ĵsS ,''
c-j .>£

; al-Kifaya^ p. 26, 21 '. jj^\

8) Bah^at al-Z.^ l. c. en f. 130, al-Kifaya^ p. 26, 23'. -^\ ^\ o. c.^ p.

27, j", 6\ b. ^Umar; Tiraz^ p. 106,/^: *^1 O**
•^'^ ^74 ^''"^'^ ^^^ "^Abbadb.

Muh. al-éihabï als khallfa van een vertrekkenden walï op, Bah^at al-Z,^
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med b. ''Alï b. ""Abd Allah b. al-^Abbas •).
Deze voerde een

hard bewind, en velen werden het slachtoffer van zijn hevige

partijzucht tegen het Himyarische deel der bevolking. Van
een aanklacht bij den khalief heet hij zich gezuiverd te

hebben door een eed. Toen hij in 216 stierf, nam zijn zoon

Ya*^qüb als plaatsvervanger zijn post in.

Voorafgaand overzicht, gegrond op Bah^at aUZaman ^)

en al-Kifaya \ is moeilijk te vereenigen met al-óanadï's

mededeelingen *), die evenmin volledig schijnen te zijn.

Na met een beroep op Ibn óarïr ^) vermeld te hebben, dat

Ibn Mahan*s wilaya 2 jaar, 6 maanden en 6 dagen duurde,

laat hij Ibrahïm b. Mösa, die hier als overwinnaar van Ibn

Mahan optreedt % in onderdanigheid aan den khalief in

Yemen het bewind voeren. Daaraan aansluitend bericht hij

de komst van Ahmed b. '^Abd al-Hamïd, mawla van al-

Ma^mün, in 213. Na eerst gedurende eenjaar in San'^a' ge-
resideerd te hebben, vestigde zich deze m al-óanad en

trachtte den Himyarischen vorst Ibrahïm b. Abï óa^far Di

'1-Mutla al-Manakhi '),
die met Tawman en Raima ®) als cen-

trum zijn gezag over het grootste deel van mikhlaf 6a^far°)

f. 90; al-óanadï, f. 2Sa,i', al-Kifaya^ p. 23, 18 sq.
— De B. Sihab «waren

sterk vertegenwoordigd in San'a' en stonden daar tegenover de Abna^, Gaz.^

124, 20.

i) Het heet zijn 2* wilaya^ Bah^at al-Z.^ f. izb. In eenige verzen aldaar

wordt zijn optreden gegispt.

2) F. 120 infra — f. 130; supra. 3) P. 26,//—27, j.

4) F. 283, met eenige afwijkingen bijna letterlijk ook Tiraz^ p. 309, 10—
310, ^ (Ibr. b. Müsa) en p. 305, j" sqq.

5) Schrijver van een geschiedenis van San'a^, Kay, Yaman^ XIV sq.

6) Zie bl. 95. Over Ibrahïm's optreden in de sage vgl. Manzoni, El Ye-

men^ 169 sg.

7) Tiraz^ l.c. Abü Ishaq Abï Óa'far Muh. b. Ibr. b. Muh. b. "^Abd al-Karïm

al-Manakhï, dat wel te lezen is als: Abü Ish. Ibr. b. Abï ósCïax Muh. b.

^Abd al-K. al-M.

8) Gaz.^ 68, -^, 100, 16 sq., 125, 22\ hier is wel Raimat al-Kala*^ in de

mikhlaf Sahül bedoeld, te onderscheiden van ó. Raima Z. van W. Saham.

9) De mikhlaf is eerder naar een vorst van het hier sinds lang heerschend

geslacht genoemd (al-Óanadi) dan naar den mawla der Ziyadiden (de Zabi-

dische traditie bij "^Umara). Gaz.^ loo, 24 sqq. duidt de heeren van al-Kala"^

aan als de Óa'^afir. Mikhlaf Óa'^far is het district van Du Óibla (Sprenger, o. ^.,

153) en dekt zich ongeveer met Sahül, Gaz.^ 1005 vgl. Sprenger, o.
c.^ 147,

154; W. Sahül op de schetskaarten in E, Glasers Reise nach Marib^ Bl,

2 und 3.
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had uitgebreid, tot onderwerping te brengen. Zijn poging
mislukte jammerlijk: in moeilijk terrein werd hij met groot
verlies verslagen en gedood in het laatst van éa*^ban 214.

Ibrahïm ondernam daarop in Ramadan een expeditie tegen

al-óanad, dat hij plunderde en grootendeels verwoestte
').

Al-óanadï's bericht omtrent ïbn ^Abd al-Hamïd wordt ge-
steund door al-Ya'^qübi ^) en al-Tabarï ^), want klaarblijkelijk

is de door hen vermelde Abu '1-Razï Muhammed b. ^Abd

al-Hamïd, die in 212 tot walï van Yemen werd benoemd,
dezelfde als boven vermelde: Ahmed. Zijn zending was ge-

volg van het verzet van den *^Uniaride Ahmed b. Muham-

med, die Muhammed b. Nafi*^ had verdreven en zich van

de staatsgelden had meester gemaakt. Ibn *^Abd al-Hamïd

wist
,
hem in handen te krijgen en zond hem met zijn fa-

milieleden en aanhangers als gevangenen naar al-Ma^mün.

Al-Ya'^qübï, die deze bijzonderheden alleen meedeelt, ver-

haalt ook van de mislukte poging van dezen walï om de

macht van Ibrahïm al-Manakhï te knotten.

Ibn *^Abd al-Hamïd werd volgens al-óanadi *) vervangen
door Ishaq b. Müsa, die in 215 te San%^ kwam. Tegen zijn

zoon, die na zijn dood in 216 als zijn plaatsvervanger op-

trad, kwam de bevolking van SanV in opstand, tengevolge
waarvan hij naar Damar ^)

moest uitwijken. Daar hetzelfde

ook van den zooeven vermelden Ya^qüb verhaald wordt,

is blijkbaar met Ishaq b. al-*^Abbas en Ishaq b. Müsa de-

zelfde persoon bedoeld.

Deze afwijkingen laten zich verklaren door aan te ne-

men, dat eenerzijds het relaas in Bahgat al-Zaman^)—
al-Kifdya'^) een gaping vertoont, die de jaren 209—215

i) Ibr. regeerde volgens al-Hamdanï (Gaz.^ loo, 2S sq.) 30 jaar, waar-

schijnlijk omstr. 210—40; zie bl. 114 n. 7.
—

Vgl, ook Kay, o.c.^ 221 N. 6.

2) Il 561 sq.; hier wordt ook de onderneming tegen al-Manakhï in 212

geplaatst.

3) III 1099, 7—95 HOI, 72 (Abu '1-Razï gedood in 214).

4) F. 28(^5 evenzoo Tiraz^ p. 305, /j".

5) Gaz.^ 104, 186, ^j" en Ind.; Niebuhr, Beschrijving^ 223; Manzoni, o.c.^

82 sgg., 231.

6) In het hs. mist men ook de periode 193
—

199; deze behoorde na f. io«

te volgen.

7) De opsomming der ^ummal onder al-Ma^mün Tiraz^ p. 104, S sqq»i
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dekt, terwijl anderzijds al-óanadï een lacune heeft, die de

jaren 204—213 omvat. Daar volgens Ibn ''Abd al-Maéïd

Ishaq b. al-'^Abbas tweemaal stadhouder van Yemen was'),

kan dit èn in 209 èn in 215 het geval geweest zijn, tenzij

men moet aannemen, dat het Ishaq b. Müsa was, die in

209 voor den tweeden keer dien post betrok. In 215 was

waarschijnlijk Ishaq b. al-'^Abbas walï ^).

Om Ya^^qüb te vervangen kwam de ^Abbaside *^Abd Al-

lah b. ''Ubaid Allah b. al-*=Abbas 3)
in Muharram 217 in

Yemen. Toen al-Ma^mün gestorven was, vertrok hij naar

^Iraq (Sawwal 218); de reeds genoemde '^Abbad al-éihabi

werd zijn khallfa. V>qzq nam voor al-Mu'^tasim de huldiging

af en werd gedurende twee jaar door dezen bevestigd.

Daarna werd over San'^a^ aangesteld ^Abd al-Rahïm b.

óa'^far b. Sulaiman b. '^Alï al-Hasimï
*),

die tegen het einde

van Muharram 221 in SanV verscheen^). Hij bleef aan tot

225, toen de aanstelling volgde van 6a^far b. Dinar. Als

zijn vertegenwoordiger kwam in Safar 225 Mansür b. '^Abd

al-Rahman al-Tanükhï naar Yemen *'). Hij werd niet zonder

succes beoorloogd door Ya^fur b. *^Abd al-Rahman al-Hi-

walï, den heer van Sibam Aqyan '). Overigens zou hij het

gezag in zijn gebied bevestigd hebben, zoodat hij zijn '^um-

mal kon uitzenden. Aanvankelijk alleen, kreeg hij vervol-

gens naast zich "^Abd Allah b. Hamdüya®) b. ^\li b. *^Isa

komt met al-óanadï, f. 28c, ^, overeen, zwijgt echter over Ibr. b. Müsa en

spreekt van de komst van ï. ^Abd al-Hamïd ba^da ''diirab sadïd.

i) Zie bl. lOi n. I.

2) Hij leidde den hagé van 214, Tab., UI 1102,9; Mas., IX 71.

3) Zoo Bah^at al-Z.^ f. 130, vgl. I. Abï Tahir Taifür, 266, Tab., III 1106,
12 sqq. ', al-Kifaya^ p. 27, ^, wel door weglating, van een deel der genea-

logie: ^Abd Allah b. *Alï b. '^Abd Allah b. al-*^Abbas
;
evenzoo al-Óanadï, /. ^.

4) Vermeld Tab., III 313, /J.

5) Uit een korte passage in Bahgat al-Z.^ die in al-Kifaya gedeeltelijk

ontbreekt, blijkt waarschijnlijk, dat hij "^Abbad en zijn zoon aan Ya%r b. "^Abd

al-Rahman (hs. al-Rahimj al-Kifaya\ b. Ibrahïm) al-Hiwalï in hechtenis gaf.

6) Bah^af al-Z.^ f. 13a; al-Kifaya^ p. 27, j—9; Tiraz^ p. 106, 14 sq. ;

al-óanadï, f. 283 infra. Tab., III 1300, 14'. Óa'^far in 224 aangesteld.

7) Gaz.^ 106 infra sq.; D. H. Muller, Die Burgen tt. Schlösser Südarabiens^

SBAk,Wien, philos.-hist. Cl., XCIV (1879), 352 ff.; Naswan, ed. 'Azïmuddïn,
30. „Yu'^fir" naast „Ya%r", vgl. o. f., 20, rj sqq., 30, 7, en varianten Óaz.

8) Hss. Muhammed.
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b. Mahan, die met óa^^far het bestuur te deelen gekregen
had. óa^r viel echter al spoedig in ongenade en moest

zijn gouverneurschap afstaan aan Itakh al-Turkï '). Deze

liet Mansür en '^Abd Allah aanblijven tot den dood van

al-Mu'^tasim in 227. Al-Watiq bevestigde Itakh, die nu Abu
'l-*^Ala^ Ahmed b. al-*^Ala* al-^Amirï als vertegenwoordiger
zond. Toen deze in SaMa aangekomen was, liet de emir

Ya^^fur b. *^Abd al-Rahman zijn slaaf Tarïf b. Tabit met een

leger tegen San'^a' oprukken. Mansür b. ^Abd al-Rahman
trok uit met de bewoners van San*^a^ en versloeg de ma-

wall van Ya'^fur met een verlies van 1000 dooden bene-

vens gevangenen, die onthoofd werden. Abu 'l-'^Ala' be-

reikte San*^a^ na den slag; hij bleef aan tot zijn dood. Te
voren had hij zijn broer '^Umar als zijn khatïfa aangewezen.
In het laatst van Muharram 230 kwam als nieuwe bewind-

voerder namens Itakh Hartama éar-Bamiyan. Hij slaagde

er niet in Ya'^fur te onderwerpen \
Al-Watiq verving in 231 Itakh door óa^^far b. Dinar als

wali van Yemen. Hij vertrok in Óa^ban met 4000 ruiters

en 2000 man voetvolk; daar hij den ha^é meemaakte,
kwam hij niet voor 232 in Yemen % Hij belegerde Ya^fur

eenigen tijd, blijkbaar zonder voordeel te behalen *). Nadat

een wapenstilstand gesloten was, keerde hij naar San^^a^ te-

rug. Bevestigd in zijn post door al-Mutawakkil stelde hij

na eenigen tijd zijn zoon Muhammed als zijn vertegen-

woordiger aan en reisde naar ^Iraq. Muhammed bleef aan,

totdat, onder het khalifaat van al-Mu*^tamid (sinds 256), al-

Muwaffaq den emïr Muhammed b. Ya^r b. "^Abd al-Rah-

1) In 225, Tab., III 1302 uit. sq. ;
I. A., VI 367.

2) Bahgat al-Z.^ f. 130 infra, b supra; al-Kifaya^ p. 27, 9
—20 (/^, ig : Ya%r

b. '^Abd al-Rahïm); al-óanadï, f. 2%b infra, 29a supra, noemt alleen de walï's en

spreekt van een sulh tusschen Ya'fur en ïtakh.— Bahgat al-Z. : jiJ^J^ ^ <c y«> ;

al-Kifaya: Hartama b.
_^v<^Jl\.

Dat Hartama Sar-Bamiyan bedoeld is, volgt

uit Tab., III 133S, /2 sq. vgl. 1373, 12^ en Gaz.^ 107, 2. Blijkens laatstge-

noemde plaats moet al-Basir een corruptie zijn van al-Slr (bër), vgl. Marquart,

Eransahr^ 92 f. Volgens Tab. vertrok hij reeds Rab. II 229 naar Yemen.

Bahgat al-Z. geeft 232 als jaar van zijn aankomst.

3) Tab., III 13507'^ sqq.; I. A., VII 15.

4) Vgl. ook (Paz., 107, 2.
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man het walïschap gaf. Deze zond nu zijn %mmal naar

de mikhlafs en veroverde Hadramöt, dat tot nu toe verzet

geboden had. — Dit relaas geven Ibn *^Abd al-Magid en

al-Khazra^ï, de laatste op gezag van den éarïf Idrïs in zijn

Kanz al'Akhbar ').

Afwijkend bericht al-6anadï
'^)

dat al-Mutawakkil aan-

vankelijk óa'^far b. Dinar bevestigde, maar hem vervolgens

verving door Himyar b. al-Harit. Deze kon het niet klaar

spelen tegen Ya'^fur en zag zich gedwongen naar *^Iraq terug

te keeren. Ya%r maakte zich nu meester van San"^a^ en

al-6anad.

Overigens deelt dezelfde schrijver en hem volgend ook

al-Khazra^ï mede'), dat, toen na verscheidene troonswisse-

lingen al-Mu'^tamid in 256 met het khalifaat bekleed werd,

Muhammed b. Ya'^fur de huldiging voor hem afnam en hem
vermeldde in de khutba. De khalief antwoordde hierop in

257 *) met een schrijven van aanstelling tot landvoogd over

'San^a^ c. a. Zijn gezag strekte zich ook over al-óanad en

Hadramöt uit. Niettegenstaande dit, schikte hij zich onder

den heer van Zabïd ^), leverde hij aan dezen khara^ en ge-

droeg zich als zijn n^ibi omdat hij zich niet tegen hem

opgewassen voelde. Toen hij in 262
^) ten hag^ toog, liet

hij zijn plaats door zijn zoon Ibrahïm innemen. Deze wist

in zijn afwezigheid zijn positie sterk te maken en nam na

zijn terugkeer ')
een zelfstandige houding aan. Om de lei-

\) Bah^at al-Z.^ f. I3<5; al-Kifaya^ p. 2T^ 20 {21: Wfur b. Ibrahïm)
—

28, 6.— Tab., III 1379, ^, vermeldt in 234 de wilaya van Muh. b. (Óa"^far) al-

Mutawakkil over de Haraniain en Yemen. — Idrïs f 714, al-Khazragï, al-'^Uqüd

al-ltê'ltt'iyya (Gibb Mem., III 4), 324, 410; Brockelmann, G. A. Z., II 183.

2) F. 29a, geciteerd al-Kifaya^ p. 28, 6—9; Tiraz^ p. 112, /o sqq. Vgl.

Kay, Yamarij 224.

,3) Al-Óanadï, f. 29^; al-Kifaya^ p. a8. 9 sqq.; Tiraz^ p. 308, is sqq.

/<5., 115, /o, 117, 2 sq. : Muh. b. óa'^far b. Dïnar walï van San*^a' onder al-

Musta"^ïn en al-Mu'tazz.

4) Zoo al-Kifaya^ p. 28, ig\ al-óanadï, /. c.\ Muharram 259; Tiraz^ p.

308 uit., 309,/: Muh. 255. Vgl. Kay, 0.
<r., 224.

5) Sinds 245 {al-Kifaya^ p. 78 uit., 79, /) Ibrahïm b. Muh. b. Ziyad. Ti-

raz^ p. 115, 10 sq.: Ibr. b. M. b. 'Abd Allah b. Z. als ''ainil van Tihama
onder al-Musta^in.

6) Deze datum is bij al-Khazragï, p. 28, iq sq., waarschijnlijk aan Bah^at
al-Z.^ f. I3(J ontleend.

7) Muhammed liet in 265 de Óami"^ van San'^a' bouwen (restaureeren).
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ding geheel aan zich te trekken deinsde hij er niet voor

terug om zijn vader, diens broer en een zoon van dezen

benevens de moeder zijns vaders uit den weg te ruimen ').

Elders vernemen we van al-Khazra^ï % dat Ibrahïm in 270

op last van zijn grootvader Ya^fur diens beide zonen Mü-

hammed en Ahmed op een avond in eene minaret {saw^

md'a) van de moskee te éibam liet dooden. Uit deze korte

berichten blijkt, hoezeer de Hiwalï familie verdeeld was.

't Is niet onmogelijk, dat Ya^^fur indertijd door zijn zoo^

Muhammed ter zijde geschoven was en nu met behulp van

zijn kleinzoon zich weer trachtte te doen gelden.
De moord kwam Ya'^fur duur te staan. In de óawf kwam

al-Fadl b. Nafïs
(?)'*) al-Muradï in verzet, de zonen van Ta-

rïf^), Ya'^fur's slaaf, in Yahdib en Ru^ain ^), de Al Makra-

man in Baihan % 7a] sloten zich aan bij óa"^far b. Ibrahïm ')

al-Manakhï. Abü Ya'^fur ^) Ibrahïm had tegen deze tegen-
standers een langdurigen strijd te voeren. Muhammed al-

Du^am
^), dien hij over de beide Gawfs gesteld had, werd

i) Tiraz^ p. 309, naar al-óanadï, f. 29^ infra, 30fl! supra. Vgl. Gaz.^ 81,^.— I. Khaldön en al-Maqrïzï (zie bl. iii n. 2) vermelden terloops, dat Muh.

b. Ya*^fur zich uit de bestuursaangelegenheden teruggetrokken had.

2) Op gezag van den Savïf Idrïs, al-Kifaya^ p. 28 paen. sqq. 5
hetzelfde Bah^at

al-Z.^ f. I3(J, daar verkeerd 2905 Anba^ al-Z.^ f. 26^. Al-6anadï, /. c. (met

beroep op I al-óawzï) vermeldt, zooals ook Tiraz^ l. f., den dood van Muh.

b. Ya%r 6 maanden vóór dien van al-Mu'^tamid (Ra^ab 279), Vrijdag 19

Muh. 279 (hs. 277); vgl. Kay, o.c.^ 225. Evenwel is dit waarschijnlijk een

verwarring met den datum van Ibrahïm's dood. — De opmerking van Kay,
/. ^., dat al-Khazragï den moord op Muh. b. Ya^fur niet vermeldt, is onjuist.

3) Bah^at al-Z.^ f. I3<5 infra : al-Mufaddal b. Yünus; al-Kifaya^ p. 29, 2 :
)jtj ;

Anba^ al-Z.^ l. c. : b. Ya'is. — Over een óawf Murad vgl. E. Glasers Reise

nach Marib^ 97^.

4) Al-Kifaya^ Lc. Zarïf, zie bl. 104.

5) Vgl. óaz.^ loi.

6) Bah^at al-Z.^ f. 140;, /, en al-Kifaya^ l. c, : ^^UJ>1\, vgl. C^cj;., 98, ij sqq.

7) Zoo Bah^at al-Z.^ l.c. vgl. Gaz.^ 7S)9y 100 infra; al-Kifaya^ p. 29, j»,

en Anbïï''al-Z.^ f. 260;: b. Ahmed. Vgl. Kay, o.c.^ 221 sq.

8) Bahgat al-Z,^ f. 14^ supra, alleen ktmya\ al-Kifaya^ l, c. A. óa^far

Ibr. enz.', vgl. echter Gaz.^ 197, // sq. ;
Anb'ïï' al-Z.^ l. c. wordt Ibr. door

Ya'fur b. "^Abd al-Rahïm tegen den vijand gezonden.

9) Al-Du'am naar Gaz.^ 111,79, 201, /j», vgl. Tagal-Arüs^ s. v.
;
Naswan,

ed. '^Azimuddïn, 20, /J sqq.: Di'am; Anbcf al-Z,'. -\cji^ b. A. Ibrahïm. — Er

woonden B. al-Du*^am in de Qa*^ al-Bawn, Gaz.^ l. c.
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eveneens afvallig en bracht hem te Warwar *)
een groot

verlies toe.

Misschien ten gevolge van deze troebelen kwam van Du
'1-wizaratain ^)

Sa'^id b. Makhlad, den wazïr van al-Mu^-

tamid en al-Muwaffaq, de aanstelling van Abü Ya^'fur Ibra-

him
') over San%^ c. a. Hij zag echter van de persoonlijke

bekleeding van dien post af en maakte zijn zoon *^Abd al-

Rahïm tot walL In 2'ji werd hij door zijn vader, toen deze

in San'^a^ kwam, ontslagen. De stad wisselde nu herhaalde-

lijk van gouverneurs. Zelf resideerde Ibrahïm meestal te

Sibam. Zijn gezag bleef intusschen niet onbetwist: Abna^

en éihabï's vereenigden zich in verzet tegen de agenten
van den Ya*^furide *) en verdreven hen uit de stad ;

de dar

van Abü Ya^^fur werd geplunderd en in brand gestoken.
Kort daarop, in het laatst van Muharram 279 ^), werd Abü
Ya*^fur ^) zelf in Sibam gedood. Dit was waarschijnlijk de

wraak van een lid der 'familie, want zijn neef '^Abd al-

Qahir b. Ahmed b. Ya%r
^),

een zoon dus van den door

Ibrahïm ter dood gebrachten oom, nam nu het bewind in

handen. Slechts voor korten tijd, althans wat San^^a^ betreft,

want Safar 279 kwam uit '^Iraq als stadhouder *^Alï b. al-

Husain K-f-t-m-r ^). Al-Du^am bood hem verzet in San'^a^,

i) Aan gelijknamige linker zijwadï van W. Suwaba, N. O. van Dï Bln,

op de schetskaart in E. Glasers Reise nach Marib^ BI. 2. Warwar behoorde

tot het grensgebied der Opper-óawf, beschreven Gaz.^ iio,j'sqq.: de Neder-

Gawf was blijkbaar het meer oostelijk gebied, vgl. ib.^ 81, /o sqq.

2) Sinds 269, Tab., III 2083, jó.

3) Bah^at al-Z.^ L c. Ibn Abï óa'^far; al-Kifaya^ p. 29,6: Ya^fur b. Ibr.

b. Muh. b. Ya%r, wellicht beide onjuist, omdat er dadelijk volgt, dat Ibr.

van de iniara afzag {Jo^tazald) en zijn zoon aanstelde.

4) Al-Kifaya^ p. 29, lo : A. óa^far.

5) Vgl. bl. 106 n. 2.

6) Al-Kifaya^ l. c. : óa'far.

7) Bahgat al-Z.^ l. c. 'Abd al-Qahir b. A. Ya'fur. Tiraz^ p. 121 uit.:

als ^amil \axi al-Mu*tamid (al-Muwaffaq) over San*^a^: Muh. b. Ya'^fur b. "^Abd

al-Rahïm b. A. Yaïur b. 'Abd al-Qahir b. Ahm. b. A. Ya^rj hier zijn

blijkbaar drie personen, Muh., "^Abd al-Rahïm en 'Abd al-Qahir tot één ver-

vloeid. Ib.^ p. 124 infra: onder al-Mu'tadid As'^ad b. Ibr. b. Muh. b. Ya%r
op gezag van al-Óanadï, volgens den Sarïf Idrïs ^Abd al-Qahir b. Ahm. b. Abï

(sic) Ya%r, tot de komst van 'Alï b. al-Hus.; na zijn terugkeer de B. Ya'^fur.

8) Zoo heet hij Tab,, III 1908, /, 2025, /j», 2040, /, waar hij evenwel

niet als wali van San^a^ vermeld wordt. Bahgat al-Z.^ l, c. : ^a- en al-Kifaya
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maar werd door hem uit de stad verdreven. Al-Mu*^tamid's

opvolger bevestigde hem. Dat hij zich met moeite staande

hield, blijkt uit zijn regel om des nachts bijeen te zijn^met
de officieren der wachtposten aan de poortgebouwen ^),

ter-

wijl de wachten (al-^asas) hem voortdurend op de hoogte
hielden. Hij hield het uit tot 282, waarin hij naar *^Iraq

terugkeerde. Al-Du'^am maakte van deze gelegenheid ge-

bruik om zich in San%^ te vestigen. Hij moest echter

spoedig weer vluchten voor de Ya*^furiden en hun cliënten,

die opnieuw de leiding namen.

Het voorafgaande overzicht over de Ya^furiden zij hier,

wegens de spaarzame en in détails vaak onderling afwij-

kende gegevens, die hoofdzakelijk aan Ibn '^Abd al-Ma^ïd
en al-Khazra^ï ^) ontleend zijn, slechts met voorbehoud ge-

geven.
Als leidende persoonlijkheid treedt voortaan onder hen

As^ad b. Abï Ya^fur
^) op den voorgrond, dien we in ver-

band met al-Hadï Yahya nog herhaaldelijk zullen aantref-

fen. Bij de afbreuk, die onderlinge verdeeldheid en be-

dreiging van de zijde van machtig geworden cliënten aan

de macht der Ya^furiden deden, voegde zich voor hen wel-

dra ook het gevaar, dat van den kant der Qarmaten dreigde.
Deze hadden namelijk sinds geruimen tijd aangevangen ook

Yemen te bearbeiden. De propaganda werd geleid door

p. 29, 72—7^ evenzoo, j6'.
^,2>.; Tiraz^ l.c. >»»>; Anba" al-Z.^ f. 2(ib'. -êj..

/ \

'

^
*

\

^jiiS
moet in Yemen verbasterd zijn tot zx>, (Ai»), tenzij wellicht bij Tab.

met de varianten t^ (f».viS)
te lezen is.

i) Met Bah^ai al-Z.^ l. c.^ te lezen wa-nuwwab al-durüb i. p. v. •wa-abwab

al-d. in al-Kifaya^ p. 29, 77.

2) Bahiat al-Z.^ f. I3<5
—14^ supra; al-Kifaya^ p. 28, IS—29, 21^ hier

{21—23) volgt nageschreven uit al-óanadï (f. 300;, S sq.) de mededeeling, dat

Ibr. b. Ya^^fur in het bezit bleef van San'a^ en onderhoorigheden, terwijl hij

vrede hield {yuhadinu) met I. Ziyad, en dat hij na een korte regeering stierf

en zijn zoon As'^ad hem opvolgde. Al-Khazrag;! voegt als genealogie van den

laatste toe: As'ad b. Ya'fur b. Ibr. (f.
1.: b. Abï Ya'fur Ibr.) b. Muh. b.

Ya'fur b. "^Abd al-Rahïm. — Het résumé van Kay, o. c.^ 225 sq. is niet in

allen deele juist.

3) Zoo noemt hem zijn tijdgenoot al-Hamdanï, Gaz.^ 58, 7^; waarschijnlijk

de zoon van Abü Ya%r Ibrahïm, vgl. bl. 107 n. 7 én vorige noot; her-

haaldelijk echter „b. YaYur".
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twee da^^ï's, "^Ali b. al-Fadl en Abu '1-Qasim al-Hasan b.

Faraé b. Hawsab.

Omtrent den naam van den eerste kan wel geen twijfel

bestaan, daar hij ook in de Sïrat aUHddi, een bijna gelijk-

tijdige bron, zoo genoemd wordt ^).
De nadere berichten

omtrent zijn herkomst loopen uiteen. Volgens de genoemde
Sira ^) was hij geboortig uit al-óanad, terwijl zijn familie

(asluhu) herkomstig was uit al-Rahba, waarschijnlijk het in

den mikhlaf Lah^ gelegene ^). Ibn Hazm *)
noemt hem al-

óanadi, naar het schijnt, om zijn later optreden aldaar.

Uit al-óanad laat ook Ibn al-Atïr ^) hem stammen. Van
al-Nuwairï en al-Maqrïzï^) hooren we, dat Ibn al-Fadl een

aanzienlijk éï'^iet was uit óaisan, waar ook de Sï^^ietische

dichter Ibn óubran leefde, óaisan en al-6anad waren, vol-

gens al-Hamdanï, de plaatsen, waar de Qarmaten het eerst

opkwamen in Yemen. Naar al-óanadï behoorde Ibn al-Fadl

tot den clan al-A^'dün, die in het district van Lah^ in Banï

Abba woonden
'), terwijl al-Khazrag;ï zegt, dat hij Khanfarï

i) Zoo ook al-Maqrïzï, al~Muqaffa^ naar een bron uit de 4^^ eeuw, bij

Fagnan, Nouveaux textes historiqües etc. in Centenario della nascita di Mich,

Amari^ II 45 (vgl. 42 N. 5), met kunya Abu '1-Hasan. Al-Nuwairï, I p. 38,

j* sq. = II p. 32, 77 (vgl. de Sacy, Exposé de la Religion des Druzes^ Introd.,

446) : Abu '1-Khair Muh. b. al-Fadl, evenals al-Maqrïzi, o, c.^ bij Fagnan, o. c,

49, doch hier Abu '1-Husain, beiden naar 'Abd al-'Azïz b. Saddad (gest. omstr.

540, Fagnan, iè., 47 N. i). I. Khaldün, al-^Ibar^ IV 30, 26^ 34, i-j : '^Alï,

doch 31, 24'. Muh. (trad. de Slane, Hist. des Berberes^ II 506, 509, 515).

Zie voorts Kay, 0. c, 322 infra; Friedlaender, The Heterodoxies^ II iio.

2) F. 1583 infra
j
de beteekenis der nadere aanduiding Sj^"^ \y^i iV

kan ik tot mijn spijt niet ophelderen.

3) óaz.^ 98, 10.

4) In Friedlander, o. c.^ 11 17,9 sq. vgl. I 68 N. 8.

5) VIII 22, 12 sq.

6) Al-Nuwairï, I p. 38,2 sqq. = II p. 32, 14 sqq., alwaar JiU»- (cM^),

ij\^/^ (ö^^'-)> ^ë}' <i^ Sacy, /. c: Ebn Haïran en Habschan, doch zie Gaz.^

102, 7 sqq.; al-Maqrïzï in Fagnan, o.
f.,

II 45, 49 (met verbeterde lezing

óaisan). Ook volgens Nihal anon., f. 320, 9, hoorde I. al-Fadl in Óaisan

thuis. I. Khaldün, o. c, IV 31, 24 daarentegen maakt hem herkomstig uit

^Adan La'^a (zie bl. iii n. 3).

7) Klaarblijkelijk is ed. Kay, 139, 10, naar Gaz.^ 98, 2, ^^,JcV\
te lezen

i. p. V.
^jijjc»*^,

en wellicht ook ^jj^ (i\ ; (S':>
kan ingevoegd zijn na cor-

ruptie van
,2)
Je. — Abba vgl. noot bij Gaz., 98,/.
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was; Khanfar was een stad in Abyan ^). Zijn eerste onder-

nemingen richtte hij van uit het gebied der Yaii^ tegen

Abyan en Lah^; waarschijnlijk behoorde hij hier thuis.

Zijn collega heette volgens een kroniek, die over de Qar-
maten van Yemen bijzondere inlichtingen had, Abu '1-Qa^

sim al-Hasan b. Farag b. Hawsab b. Zadan met den laqab

al-Man§ür, een opgave veel overeenkomend met die van

Ibn Hazm en de Dasiür al-Muna^^invin'% Bij al-óanadï

en al-Khazra^ï is de laqab vóór of in plaats van den naam

getreden, bij den eerste bovendien met omzettingen in

de genealogische reeks
^),

Met eerstgenoemde genealogie
stemt die van al-Maqrizï *) overeen. Intusschen komt elders

bij denzelfden schrijver, evenals bij Ibn al-Atïr, Rustam als

eerste naam der reeks voor
°). Geheel afwijkend zijn al-

Nuwairi (Ibn Saddad) ^) met Abu '1-Husain Rustam b.

OV*-^^ (cn?-^^) ^* y^wsab b.
^J\.i\j y^\^) en het ano-

nieme iW-^<a;/-werkje met Abu '1-Qasim b. *^Abd al-Malik
').

Hij was uit Küfa afkomstig en werd ook al-Nag^ar of al-

Sanadïqï bijgenaamd ®) ;
in de Slrat al-Hddl ^) wordt hij

geregeld met al-Naéé^i" al-Küfi aangeduid. De mededeeling

i) Al-Kifaya^ p. .32, /ó, vgl. Kay, Yaman^ 323 infra; Gaz.^ SSi ^9-) 97? 7?

Bent, Southern Arabia^ 402 sqq.

2) Par. 5982, f. 2i7<5, i-<?sq.; Friedlaender, o,c.^ I 68 (al-Husain), II 109;

de Goeje, Mem. stir les Carmathes"^^ 204, S sq., met omzetting der beide

eerste namen.

3) Al-'Óanadï, 139, 4^ vgl. 140,5'; al-Kifaya^ p. 31, 11. Vgl. Kay, o.c.^

323 N. 131.

4) Al-Muqaffa bij Fagnan, o.
£•.,

II 43; al-Khitat^ I 349 infra: al-Hus.,

doch Itti'^az al-Hunafc^^ Ii3i J"- al-Has. — I. Khaldün, o. <r., IV 30, ^^:

Abu '1-Q. al-Hus. b. Farrükh b. Hawsab al-Küfï.

5) Itti^az al-Hunafn'^ 27, 7, 31,5"; I. A., VIII 22, 10 sq.; I. Khaldün, <?.
<:.,

IV 31,25-: Rustam b. al-Has. b. Hawsab; vgl. de Sacy, o.c.^ Introd., 255; Kay,

/. c.
; Friedlaender, /. c.

6) Al-Nuwairï, I p. 37, 5 a f. = II p. 32, 10 vgl. de Sacy, o,
f., Introd.,

445 ; al-Maqrïzï bij Fagnan, o. f., 49, 50 N. 2.

7) F. ZT-b, s,4'

8) I. Hazm vgl. Friedlaender, /. c.
; Farq^ 274, 2

; al-Nuwairï, /. c. en I

p. 41, 77 sq. = II p. 35, 5 sq. = de Sacy, o.
<r., 453 ; al-Maqrïzï, /. c, en litfaz al-

ffuftafö^ 113, 5" sqq., waar als zijn woonplaats al-Nars (Nahr Nars, een der ka-

nalen van Küfa, Yaqüt, IV 773) wordt aangegeven; Kay, l.c — Abu '1-

Mahasin, I 595, plaatst de beweging van al-Sanadïqï anachronistisch in 207.

9) F. 158*5 sqq.
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bij eenige Yemenische geschiedschrijvers, dat hij een "^Aqi-

lide zou geweest zijn, berust misschien op verwarring met

een bij al-Nuwairï en al-Maqrïzï voorkomend bericht, dat

•^Abd Allah b. Maimün zich voor een nakomeling van ""Aqïl

uitgaf ^).

Ibn al-Fadl had bij een bezoek aan het graf van al-Hu-

sain de aandacht getrokken van een der da^^ï's van Ahmed
b. /^Abd Allah b. Maimün, die vooral onder de pelgrims
naar de heilige graven der ^Alideh volgelingen trachtten te

werven. Hij liet zich gemakkelijk winnen en na niet Ah-

méd, en niet met Maimün, zooals al-óanadï en al-Khazra^ï

anachronistisch berichten, in kennis te zijn gebracht, werd

hij door dezen met Ibn Hawéab, die reeds als da*^ï werkzaam

was, ter bearbeiding van Yemen uitgezonden, waar zij in

het begin van 268 aankwamen ^).

Al-Hasan vestigde zich in '^Adan La^^a
^)

en wist door

een vromen en ascetischen wandel het vertrouwen te win-

nen. Toen hij een zekeren aanhang verkregen had en men
hem 0akai begon op te brengen, liet hij een plaats van de

Banu 'l-'^Aréa^, ^Ain Muharram, aan den voet van óabal

Maswar gelegen, versterken en betrok die met een 500 vol-

gelingen *).
De plaatselijke bevolking, die dit optreden niet

i) Al-óanadï, 140, ó; Bah^at al-Z.^ f. 150: infra; al-Kifaya^ l. c.\ vgl. al-

Nuwairï, I p. 37, 14 = ÏI p. 32, 6= de Sacy, o. c.^ 445 ; al-Maqrïzï bij Fa-

gnan, o.
c.^

II 40, 52.

2) Al-Nuwairi, I p. 37 sq. = II p. 32 sq. = De Sacy, o. <:., 445—450 ;

al-Maqrïzï bij Fagnari, o. f., 42—47 (ha^é van I. al-Fadl in 266, aankomst

der da^ï's in
^Yemen 268), 49—51 (parallel met al-Nuwairï); al-6anadï, ,139,

sqq.; al-Kifaya^ p. 30, 24—31, 20\ ig sq.: aankomst in Yemen na de ver-

moording van Muh. b. Ya%r (in 270 vgl. bl. 106). Begin 268 als datum van

aankomst ook in Dastïir al-Muna^^imïn^ de Goeje, o. c.^ 204,^ vgl. 19, 32;
evenzoo Nihal anon., f. 2>^b^22 sq. Itii^az al-Httnaf^^ 27, 5 sq. : vertrek der

daVs uit al-Qadisiya in 268, aankomst, toen Muh. b. Ya'^fur zich van het

bewind teruggetrokken had, vgl. I. Khaldün, o.
f.,

IV 30, 22 sqq. Vgl. ÏCay,

o.c.^ 324. — Itti^az al-Hunaf^^ ^^3)S sq. : al-Has. b. Fara^ gezonden door

I. Abi '1-Fawaris, een der du'^a^ van "^Abdan.— Over "^Abd Allah b. Maimün
zie Enz. d. Islam^ s. v.

3) Aan W. La*^a, aan den voet van ó. Maswar, vgl. Kay, o. f., 232 sq.

Nihal anon., f. 31^, 14 sq, : 'Adan La'^a een groot dorp bij ó. Maswar; de

opmerking ib.^ /j-, dat Maswar het „tegenwoordige" Masar in Haraz
is,

is

onjuist.

4) Al-óanadï, 141 sq.; 142, / is \cAi,i\ wel als al-^Ar^a^ te lezen naar
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goedkeurde, bleek al niet meer tegen hem opgewassen. De

toenmalige Ya*^furide trachtte hem klein te krijgen door

de stammen der omgeving tegen hem op te zetten, doch

al-Hasan weerstond hun aanvallen met goed gevolg. Deze

liet nu ook zijn bedoelingen duidelijker blijken en trad op
als werver voor den door den Profeet aangekondigden
Mahdi, wat hem vrij grooten toeloop moet bezorgd hebben.

Hij schafte zich trommels en vaandels aan om zijn stijgende

waardigheid eenige praal bij te zetten. Om werkelijk macht

uit te oefenen moesten de bergsterkten in zijn bezit komen.

Verraad van enkelen der bezetting speelde hem Bait Fa'is,

een vesting der Hiwalï's d. z. de Ya*^furiden, in handen *).

Hiermee was hij meester van óabal Tukhla, waar hij ook

de andere sterkten voor zich inrichtte en bevestigde, zoo

het slechts van één kant toegankelijke Bait Raib, dat hij

tot dar al-imara maakte
'^).

Nadat hij vervolgens eerst de

qabWil der omgeving aan zich onderworpen en geplunderd
had en daarna het gebied der Banu Óawir had bemachtigd,
keerde hij zich tegen de Hiwalï's in Óibam. Zijn aanval

werd met groot verlies afgeslagen. Het verraad echter van

den bevelvoerenden mawla der Ya'^furiden in den burcht

op óabal Dila*^ ^)
sterkte hem tot revanche, waarbij Óibam,

oostelijk van de Dila^^-bergen gelegen, genomen en groote
buit behaald werd. De mawla viel hetti evenwel weer af

151, 7Ó, en Bahiat al-Z.^ f. 15^ infra: ^^^\ ^^ -^y^ *j^ (sic) j^ . . .

jy^ ii*iü; al-Kifaya^ p. 31 paen.: \cJ«i\,.

i) Bah£ai al-Z.^t i6a; de burcht heet bezet geweest te zijn rjW'l Ai ^;
hier wel is wel

; ;^Lj^\ te lezen, daar nader gezegd wordt, dat de bevel-

hebber en de zijnen vrijen aftocht kregen en dat de overwinnaar hem het geld

{mal) der
^J}^y>. (sic) liet behouden. — B. Fa^is is volgens Óaz.^ 126, ^, 190, /j,

een hhn op Ó. Tukhla. Het parallele bericht, al-Kifaya^ p. 32, 4—8^ spreekt

van Ó. Maswar. Tukhla en Maswar schijnen min of meer één geheel te vor-

men, vgl. Óaz.^ 190, 10 N., en al-Óanadi, 146, 16. Volgens Glaser, Pet.

Mitt.^ 1886, 90 u., ligt ó. Tukhla westelijk van ó. Maswar.

2) Bahiat al-Z.^ l. c.
(,_^^ ,_^); al-Kifaya^ p. 32, 8 sq. (^^ c*-); vgl.

Gaz,^ 190, 73* sq.

3) Vgl. Gaz.^ 106, 21^ 107, /<5, 193, 2\ op Glaser's (vgl. /. ^., ^a) kaart

Dj. Dhula' ten Z. van Dj. Mas&na.
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en ontbood hulptroepen uit SanV. Daardoor moest de da^ï

opnieuw op Maswar terugtrekken ^).

"^Alï b. al-Fadl begaf zich eerst naar al-óanad, dan naar

Abyan en vandaar naar Balad Yafi^. Hij begon er mee denzelf-

den godzaligen wandel ten voorbeeld te stellen als al-Hasan.

Toen hij een groep van getrouwen om zich geworven had,

liet ook hij zich een versterking inrichten en wel in de

Sarw-bergen. Onder het voorwendsel van ^ihad ondernam

hij van hier uit plundertochten. Toentertijd heerschte over

Lahg; en Abyan Muhammed b. Abi 'l-'^Ala^
^j uit den clan

al-Asabih, terwijl óa*^far b. Ibrahïm al-Manakhï in de mikhlaf

óaTar, Balad al-Ma*^afir (tusschen óaba' en Dubhan
''))

en

de mikhlaf al-óanad gezag voerde. Toen Ibn al-Fadl zijn

aanvallen tegen den heer van Lah^ ging richten, bood al-

Manakhï zijn hulp aan *). De gemeenschappelijke onderne-

ming leed fiasco door een overwinning van Ibn Abi 'l-^Ala\

De da'^ï, die zich naar Suhaib ^) had moeten terugtrekken,
verzamelde zijn troepen weer en viel op het onverwachtst

den overwinnaar opnieuw in Khanfar aan, met het gevolg,
dat deze een erge nederlaag leed, waarin hij zelf sneuvelde.

Met rijken buit — in de dar van den verslagen emïr be-

vonden zich 70 (90) badra, ieder van loooo dirham ^)
—

keerde hij naar Balad Yafi"^ terug, óa^r al-Manakhï zag
dit succes met leede oogen aan en begon Ibn al-Fadl's

klimmende macht te duchten. Zijn vordering om in de winst

i) Bahgat al-Z.^ f. i6a infra, idb supra: al-Kifaya^ p. 32, 9
—

/^; in

beide hss. volgt dan vrij abrupt de mededeeling, dat de da"^! in 290 van zijn

veroveringen kennis gaf aan zijn chef en hem geschenken zond; parallel

met al-óanadï, 142, <? sqq.

2) Vgl. Óaz.^ 9^,^o^ 96,9; al-Óanadi, 143,9; Nihal anon., f. 32^ supra.
—

Al-Asabih vgl. (^az., 53, /j- sq., 97, d sqq.

3) Gaba^, hoofdplaats van al-Ma'^afir, in het dal tusschen ó. Sabir en Ó.

Dakhir, Gaz.^ 54, 21 en N., 99, 6 sqq. -5- Dubhan, aan het begin van de

Sarat, Gaz.^ 67, ^j>, 71,^1 126, 2Ó; Dobhan op Manzoni's kaart.

4) Deze opmerkingen over al-Manakhï en zijn samenwerking met Ibn al-

Fadl vindt men alleen in Bahgat al-Z.^ f. i6<5.

5) Dicht bij Óaisan, aan den hagg-weg "^Adan—San'^a^, (?fl0., 54, 2^, 189,70
(hier met artikel).

6) Bahgat al-Z.\ 90; Nilial anon,, f. 32^,// sq. : 800 kis gemunt goud
en

zilver, of naar andere overlevering 90 zjf, {tnakhtüm ? vgl. Mafatlh al-

'^Ulüm^ 67, 7), elk van lOooo dinar.
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te deelen, afspraak bij de mislukte samenwerking, lokte een

oorlogsverklaring uit
').

óa^far wachtte zijn tegenstander af

in de omgeving van zijn sterkte Ta*^kur
'^)

en versloeg hem

(Ramadan 291) ^},
zoodat hij naar Balad Yafi*^ moest terug-

trekken. Het volgend jaar verscheen deze voor al-Mudai-

khira*), de hoofdplaats van al-Manakhï's gebied. De stad viel

in handen van den Qarmaat (14 Safar 292) evenals het fort

Ta'^kur. Ga'^far was naar al-Qurtub ^)
in Tihama uitgeweken

en zocht hulp bij den heer van Zabïd. Hij kreeg krachtigen

steun, maar werd desondanks bij een nachtelijken aanval in

Hisn Khawala
^)

in Wadi Nakhla overrompeld en gedood met

zijn neef Abu '1-Futüh (Vrijdag- den laatsten Rag;ab 292) ^).

Ook al-Dumluwa was, waarschijnlijk reeds vóór al-Mu-

daikhira, in handen van Ibn al-Fadl gevallen-. De emïr der

landstreek Khadïr, Ahmed b. Mansür, die hier resideerde,

werd door hem in gevangenschap gedood ®).

Het verdere optreden der Qarmaten zal, evenals dat der

Ya^furiden, in samenhang met de geschiedenis van den Zai-

dietischen imam ter sprake komen.

•

i) Al-Kifaya^ p. 33, 7 sqq. (= Bah^at al-Z.^ l. c.) verhaalt enkel van I.

al-Fadl's schrijven, waarin hij al-Manakhï zulm tegenover de Muslims ver-

weet en diya eischte voor de lieden van D-lal (vgl. Gaz.^ 75, 22^ 100, 22)'^

óa'far had 300 man van hen de hand laten kappen te al-Mudaikhira.

2) Bah^at al-Z.\ in de Naqil al-B-rdan, die beneden al-Ta*^kur ligt; al-

Kifaya^ p. 33, io\ ^j^ \^> . Ta'kur in Sahül, Gaz,^ 100, /<5, 125, <5, 21^

beheerscht Du óibla, 'Umara, 29, ig sq.; Sprenger, o. f., 153. Vgl. Kay, 0.
,c.,

Ind., en Redhouse, The Pearlstrings^ III, Annot. 258 (Gibb Mem. III 3).

3) Donderdag {Tabellen: Dinsdag) ^8
Ram.

5
de datum alleen al-Kifaya^

p. 33,// sq. vgl. ó; evenzoo die van den val van al-Mudaikhira, ib.^
12 sq.

4) Vgl. Kay, o.
f., 232, vgl. 221 N. 6. — Nihal anon., f. 32^, 18 sqq.,

spreekt enkel van Qal'^at Raima, dat I. al-Fadl door list in handen kreeg.

5) Ten Z. van Zabïd, Gaz.^ 71, /o; Sprenger, 0.
f., 156; vgl. Manzoni's kaart.

6) Gaz.^ 75, 9 sq.

7) Het voorafgaande is in hoofdzaak ontleend aan Bah^at al-Z.^ f.~l6b^

ija^ en al-ICifaya, p. 32, 16—33, 77; een en ander ook Nihal anon., f. 320, b.

— óa^far al-Manakhï heerschte volgens Gaz.^ 100, 2J^ 50 jaar, volgens al-

Kifaya^ p. 33, 79 sq., 43 jaar (249
—

292). Vgl. Kayj o. c.^ 222.

8) Nihal anon., f. 320, 14 sqq.
—

Al-Dumluwa, beschrijving der sterkte,

Gaz.^ 76, 6 sqq.; ligging, Sprenger, o. r,, 152, Niebuhr, Beschrijving^ 231,

i\ dagreis Z. O. t. O. van Ta'^izz; vgl. Redhouse, o.c.^ III, Annot. 326. —
Khadïr, Gaz.^ 76, 14^ 77, /, ó, 99, 22.



AL-HADI ILA 'L-HAQQ YAHYA.

DE VESTIGING VAN ZIJN GEZAG IN SA'DA.

«

Terwijl de Ya*^furiden zich naar alle zijden moesten weren

om de hegemonie in San'^a^ en omstreken te behouden en

de daTs der Qarmaten hun gezag trachtten te versterken

en uit te breiden, kwam in. 280 ook nog een ^Alide ge-

hoorzaamheid voor zich opeischen. De algemeene geschied-

schrijving van den Islam gewaagt van hem slechts in 't

voorbijgaan, ten deele zelfs zonder zijn naam te noemen ^).

Het was de Hasanide Yahya b. al-Husain, een kleinzoon

van al-Qasim b. Ibrahïm ^). In 245, een jaar vóór den dood

van zijn grootvader, werd hij te Medina geboren ^).
Over

de eerste 35 jaar van zijn leven vernemen we slechts weinig;

de Sïra zwijgt er haast geheel over. Hij groeide op in de

stad van den Profeet en moet zich vroeg door schrander-

heid en kennis onderscheiden hebben*). Eenige anecdoten

doen ook zijn groote spierkracht uitkomen ^).
• Voor zijn

vestiging in Yemen verkeerde Yahya, die zijn nicht Fatima

i) Tab., III 2204, /j* sqq.; zie voorts Strothmann in Der Islam
^
I 358 N. i.

2) Al-Rassï naar het familiegoed op ó. al-Rass; zie bl. 95 v., 118.

3) Al-Ifada^ f. 370, 4—6\ H. W.^ II f. 160 supra.

4) Al-Ifada^ f. 38^,2 sqq.; jy. M^., II f. i*]b. Over zijn ''ibn zie laatste hfdst.

5) Al-Jfada^ f. 37^,5* sqq. vgl. Strothmann, Das Staatsrecht^ 75; dezelfde

proeven H. W.^ Il f. 160, ^; evenzoo Par. 5982, f. 185*5, aldaar f. 185a, g sqq.

nog andere, verder die met zwaard en lans, ib.^ f. i84(5, 3 sqq.
— Bezit van

groote kracht is een trek, die meermalen voorkomt in de 'Alidische legende.

Wat 'Ali betreft, zie W. Sarasin, Das Bild Alis bei den Historikcrn der Sunna^

13 ff., I9^ff.
I. al-Hanafiyya vgl. al-Kamil^ 2g6, 11 sqq., 598, j» sqq.; van Gel-

der, MoJitar^ 'j'j
—

79. Muh. b. "^Abd Allah b. al-Has. tilde een steen op zijn

schouders, die op 1000 (Par. 5982, f. \o6b supra: 100) rail geschat werd,
H. W.^ I f. 85^, 2S sqq. (A. 'l-Fara^). Zijn broer Ibrahfm hield een schichtig

wegrennende kameel zoo stevig aan den staart, dat hij dezen ten slotte in

de hand hield, ^Umdat al-Talib^ 85, 4 sqq. (Al-Hadï overtrof hem, doordat
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bt. al-Hasan b. al-Qasim tot vrouw nam
*), waarschijnlijk

meestal in Medina en omgeving '^).
Behalve op het gebied

der gewijde wetenschap blonk hij volgens zijn levensbe-

schrijvers uit door godsvrucht [wara^) en ingetogenheid

(ztihd) ^). Zijn familie zag met eerbied naar hem op en ver-

wachtte blijkbaar groote dingen van hemj men sprak hem
aan met „imam". De reis, die hij te zamen met zijn vader

en eenige andere bloedverwanten naar Amul deed (na 270),

was wel niet zonder zelfzuchtige bedoelingen ondernomen.

Toen hun daar heerschende verwant Muhammed b. Zaid

zijn wantrouwen in hun bedrijf blijken liet, vonden zij het

geraden ijlings te vertrekken *). Daarna richtte Yahya het

oog naar het zuiden; de politieke toestand van Yemen
moet hem in Medina wel niet onbekend gebleven zijn.

De hadït werd ter hulp genomen om den weg te effenen.

Werd er niet overgeleverd, dat van den kant van Yemen
de verlossing zou dagen ?

^).
Zaid zou op gezag van '^Alï

den sahib al-Yaman, een der ahl al-bait, als bevrijder van

de dwingelanden hebben aangekondigd ^). Al-Baqir liet men

nauwkeurig zijn tijd bepalen: „Wanneer de bewoners van

Misr hun emir dooden en de Yamanï in Yemen verschijnt,

dan zal hij de aarde met gerechtigheid vervullen of met

hetgeen daarop lijkt" ^). Hij zou een Hasanide zijn, wiens

vaders naam uit zes letters bestond ®). ^Alï, die van iedere

fitna den drijver en aanhitser kende, had ook van een fitna

hij in een dergelijk geval met den, staart den halven romp losscheurde, Par.

5982, f. 1850). Het met de vingers uitwisschen van een muntstempel en het

fijnwrijven van tarwekorrels wordt ook verhaald van Abu 'l-Futüh al-Has. b.

óa'far en zijn zuster, Simt al-Ld'al^ f. 430 supra; Snouck Hurgronje, Mekka^ I 60.

1) Al-Ifada^ f. \ob^ I3\ H. W.^ II f. l^b.

2) Een anecdote, die zijn Hlm in het licht stelt, laat hem incognito in een

geleerde bijeenkomst te Bagdad aanwezig zijn, al-Ifada^ f. 39^, 16 sqq.

3) Al-Ifada^ f, 37^ uit. sq.

4) Al-Ifada^ f. 400,^ sqq.; H. W.^ II f. 20<^; tekst bij Strothmann, <?.
f., 53.

5) Sïra^ f. 7<5; Par. 5982, f. 1880 supra.

6) Sira^ f. 70 supra = Berl. 1299, f. 54^1 ^—^4'

7) Slra^ f. 70:= Berl. 1299, f. 54(7, IS—17 \
er wordt bij opgemerkt: De

bewoners van Misr doodden hun emïr in 280 (hs. Berl. : 282). Bedoeld is de

vermoording van Khumarawaih in 282, Tab., III 2148, /^sqq. ;
I. Khall.,

N°. 220.

8) Slra^ L c. =. Berl. 1 299, f. 540:, 18 sq., op gezag van Abu {Sh-a : Ibn) 'l-'Abbas
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omstreeks 280 gesproken; „dan zal er een man uit mijn

geslacht uittrekken, wiens naam de naam eens profeten is;

hij zal de aarde met gerechtigheid vervullen en Allah

zal door hem de harten der Muslims lenigen ;
ver-

wacht hem in 284!" ^). Nog duidelijker had de Profeet voor-

zegd, dat een Yahya uit zijn zonen in Yemen zou optre-

den 2). Verzen yan een dichter Ibn ""Aqïb fUqaib) kondigden
ook tegen 280 de reddende komst aan van Yahya ^),

die

bij zijn geboorte door zijn grootvader als sahib al-Yaman

begroet was %
Omtrent Yahya's aanwezigheid in Yemen in 280 wordt

slechts weinig bericht. Zijn tocht strekte zich uit tot al-

Óarafa^) in de buurt van San'^a^ De bevolking stelde zich

aanvankelijk onder zijn leiding, maar al spoedig ondervond

hij tegenkanting; men verkoos hém niet in alles te gehoor-

al-Faryabï (5?rö: ^iV, J«i\; hs. Berl. : 4i\j^\; vgl. echter al-Sam'^anï, f. 416^

paen. sq. en Ltibb al-Ltibab^ s. v.). Deze mededeeling gaat vooraf aan en be-

hoort tot de door Strothmann besproken passage, Das Staatsrecht^ 66 (tekst

in N. 3).

1) Sïra^ f. *jb supra = Berl. 1299, f. 550, 3—9; een verbetering van den

datum in verband met de mislukte poging van 280.

2) Berl. 1299, f. 540:, /—3\ H. W.^ II f. idb infra sq.

3) Slra^ f. 7^, Sa. — De hier aangeduide tradities uit de Sira vormen een

onderdeel van een door den schrijver geboekstaafde uiteenzetting (f. 3^—90)
van Yahya's gezel Muh. b. Sulaiman al-Küfï, die op grond van Qur^an en

overlevering betoogt, dat den nakomelingen van al-Hasan en al-Husain, die

aan de vereischten voldoen, het imamaat toekomt, dat ^ihad onder hunne

leiding plicht is en dat Yahya in zijn tijd de aangewezen imam was. Aan
het slot (f. 8<5) merkt hij op nagegaan te hebben, wat hem omtrent opge-

treden ahl al-bait ter oore kwam. Slechts onder die van vóór zijn tijd vond

hij zulke, die aan de eischen voldeden : Zaid en zijn zoon Yahya, Muhammed
al-Nafs al-Zakiyya en zijn broer Ibrahïm, al-Husain, de martelaar van Fakhkh,
Muh. b. Ibrahïm en zijn broer al-Qasim. In zijn tijd was wel Yahya b.

'ümar in Küfa opgetreden, maar bij zijn goede religieuse eigenschappen was

hij niet katuil al-Hlm. Na hem hadden zich allerlei 'Aliden doen gelden, in

Küfa, Khurasan en in het westen, die niet de vereischte hoedanigheden be-

zaten. Hij dankt Allah geen van hen bijgestaan te hebben, zich gerechtigd
voelende stil te wachten en uit te zien naar den door de overlevering aan-

geduide, wien hij niet met gerust geweten zijn hulp zou kunnen onthouden.

4) Al-Ifada, f. 370, ó—ij= ff. W.^ II f. 160.

5) Hss. zonder voc. — Waarschijnlijk aan gelijknamige in W. Sirr mon-
dende wadï, W. van Naqïl Asga', N. O. van San*^a', vgl. E. Glasers Reise

nach Marib^ i62bj 165^, i67<5, BI. i.
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zamen. Gemis aan steun deed hem naar Hi^az terugkeeren ^).

Indien hij met deze komst naar Yemen gevolg gaf aan

een uitnoodiging, zooals Anb^ al-Zaman ^) wil, moet deze

wel uitgegaan zijn van dezelfden, die hem enkele jaren
later bewogen ten tweeden male te komen. Immers bij

deze gelegenheid betuigden zij berouw over hun vroegere

tekortkomingen te zijnen opzichte en beloofden zij duur-

zamer gehoorzaamheid ^).
Met name worden nu de Futaimï's

en de Yarsumï's *) uit SaMa genoemd als degenen, die zich

tot Yahya wendden. Voortdurende stamtwisten en daaruit

voortvloeiende economische achteruitgang
—

volgens den

biograaf gevolg van hun afvalligheid
— heeten hen tot

dezen stap gedreven te hebben \
De onderhandelingen, door brieven en afgezanten met

^

Yahya aangeknoopt, leidden er toe, dat deze in Du '1-

QaMa 283 brieven richtte aan '^Aliden en andere personen
in Medina, waarin hij kennis gaf van het hem gedane ver-

zoek en hen riep tot gehoorzaamheid aan Allah, bestrijding

van Zijn vijanden, bijstand aan Zijn gunstgenooten, om Zijn

din tot erkenning te brengen en de sunan van Zijn Profeet

te doen opleven, er op wijzende, dat nalatigheid in deze

voor Allah niet te rechtvaardigen was \
Zoo wendde hij zich met name tot Muhammed b. *^übaid

i) Sira^ f. 9a infraj AnbW al~Z,^ f. 26^*, Par. 59^2, f. 182^, spreekt van

een verblijf van een maand en van heimelijk vertrek. — Dat hij toen op
verzoek van Abu 'l-'^Atahiya naar Yemen kwam (ai-Ifada^ f. 40*5 infra, 410:

supra, vgl. Strothmann, o.
f., 57 f.), mag betwijfeld worden, daar deze Yahya

naar San'a^ J^i^Pi toen deze al in Sa*^da gevestigd was {Sira^ f. 2^, en zie ben.)

2) L. c. : bistid'^'S'thim.

3) Sira^ f. Qrt infra, b supra, alwaar geen namen.

4) Slra^ f. 2b. Par. 5982, f. 1%'ib infra: de uit al-'^Assa (dichtbij Sa'^da, zie

bl. 151 n. 7) herkomstige P'utaimi's (hs. :
^.^^-Vgq\\)^

sinds de dagen van

Ibrahïm al-óazzar de leidende clan van Sa'd b. Hadir b. Suhar b. Khawlan,
bewerkten de komst van Yahya; de Al 'Abbad van Ukail verloren de leiding

in Sa'^da. Anb'ïï' al-Z.^ l. f., met beroep op de Mukhtasar al-Asbab van Ahm.
b. Muh., spreekt alleen van de B. Futaima van de Khawlan van SaMa. —
Yarsum (naar vocaliseering van Sira^ l. c. en f. iib infra, vgl. bl. ii n. 7),

een uit verschillende stamdeelen samengestelde groep, met de Ukail bewo-

ners van Sa'da; zie bl. 122 n. 2.

5) Sira^ f. ga uit.,
b supra.

6) Ib.^ f. ga.
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Allah al-'^Alawï
^)

uit het geslacht van al-'^iVbbas b. ""Alï en

tot Yahya b. al-Husain b. Yahya van de Wald ^Umar b.

''Alï. Beiden gaven gehoor en vertrokken i Du '1-Higg:a uit

Medina. Na ruim een dag reizen bereikten zij al-Fara''
^),

waar Yahya verblijf hield met zijn vader, al-Husain b. al-

Qasim,. zijn ooms Muhammed en al-Hasan en zijn broer

^\bd Allah. Hier bevonden zich ook eenige afgezanten uit

Yemen. Er verliepen enkele dagen, eer men daarheen op-

brak. Yahya weifelde nog en dacht er, tot teleurstelling

zijner omgeving, over zijn plan maar op te geven wegens
de geringe begeerte der Yemenieten naar het ware. Zooals

hij tijdens de reis aan Muhammed b. ^Ubaid Allah vertelde,

had echter een droom, waarin de Gezant Gods hem ver-

scheen en tot hem sprak: „O Yahya! Wat voelt gij u be-

zwaard om uit te trekken? Maak u op en beveel hun weg
te vagen dit vuil, dat zich op de aarde bevindt!", hem
ten slotte gesterkt om de ;taak op zich te nemen.

De onderneming werd nu doorgezet. Zijn vader en zijn

ooms deden hem 'een eindweegs uitgeleide; zijn oom Mu-
hammed betreurde het, dat zijn ouderdom hem belette aan

den ^ihad te gaan deelnemen. Na afscheid van hen geno-
men te hebben, zette Yahya ,met zijn klein gezelschap, be-

halve uit de beide reeds genoemde '^AHden bestaande uit

zijn zoon Muhammed, Yüsuf b. Muhammed al-Hasanï, Idrïs

b ^) b. Ahmed uit de Wald óa'^far b. Abï Talib en

een lo-tal dienaren, den tocht voort. Gekomen te al-Suwa-

riqiyya en van zins den weg te riemen over Turaba en Bïsa

keerde men wegens moeilijkheden, welke die route zou

bieden, terug om een andere te nemen %

i) De vader van den samensteller der Stra. Deze merkt op, dat hij toen

nog niet manbaar was en van zijn vader last kreeg later bij hem te komen
(f. 9^).

2) Hs. zonder voc.
;

Par. 5982, f. 182a uit., b supra: al-F-r-*^ als woon-

plaats van Yahya e. s.
; ib.^ f. i88« supra: zuhüruhu Hl-Rass bi-^abal al~

F-r'^\ waarschijnlijk al-Fara*^, i dagreis Z. W. van Medina, evenals al-Rass

{al-lfada^ f. 36<5, 6—8: achter ó. Aswad in de omgeving van Du '1-Hulaifa)

tot den bergrug al-Qabaliyya behoorend; vgl. al-Samhüdï, 291, ^9 sq., 293, /j»,

277, 4\ Wüstenfeld, Das Gebiet von Medina {Abh. d. k'ón. Ges. d. Wiss. zu

Göttingen., XVIII), 5 (95), 10 (100).

3) In het hs. (f. \oa infra) ontbreekt een naam.

4) Sira., f. 9(5
—

\ob\ fragm. daarvan H. W.., II f. 22b en Par. 5982, f. iSSa.

In een anecdote 5/rö, f. 190 infra, is nochtans sprake van een trekken langs
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Zij kwamen nu langs de Banu Mu awiya b. Harb van

Qais, bij wie Yahya halt hield; hij herinnerde hen aan de

„dagen Allah's", maakte hen met zijn plannen bekend en

slaagde er in eenigen tot deelneming aan zijn tocht te be-

wegen ^).

Onderweg ontbrak het niet aan blijken van Yahya's ba-

raka. Zoo gelukte het eens een der gezellen, terwijl men

nijpend gebrek aan drinkwater had, op een nacht een in

het struikgewas verscholen put met overvloedig en goed
water te vinden, naar welken nien over dag slechts met de

grootste moeite den weg zou gevonden hebben. De mee-

trekkende Bedawienen verklaarden hem niet te kennen en

er nooit van gehoord te hebben. — Waar men halt hield,

placht Yahya zich eenigen tijd af te zonderen en te weenen

over den Islam en de dwalende gemeente. Ook riep hij

dan zijn gezellen bijeen, vermaande hen en scherpte hun

de voorschriften van hun godsdienst in
^).

Toen zij het gebied der Zubaid
^)

bereikt hadden, liep

de Balad Bïsa. — lis. f. loa infra:
aJ.^j^\ , vgl. echter Wüstenfeld, o.c.^

23 (113)) 32 (122) f.; Lammens, Le Berceau de Vlslain^ 100. — Turaba en

Bisa aan gelijknamige wadi's aan den hag:èweg Mekka—San^a^ 6^02., 187, <S',J'.

i) Slra^ f. loa infra, b supra.
— De B. Mu'^awiya b. Harb worden ook

genoemd in een apocalyptische traditie over Yahya's optreden f. 7a infra=
Berl. 1299, f. 54^, 14 sqq. (alleen met het laatste lid van den istiady'

^\^\ J\ b) 4.ic. <Ui\ ^j ^VU J^\ ^y ^c ^J, ^\^\ ^y^ <üll Ju-s» iS-^- ^-^^ (3

^^^y^ x^y^ aS>4 Ji V^V^ (},\ V_^£ [jiy^ Cx^^ ^' -^VH:^ "-^J^ i>'- hy*-'* y*.

a) Sira onleesbaar; Berl. ^s^ ^S-. ^) Berl. ^^^)^\ aJic .
<r)

niet in Berl.; Sira

met lac. ^^? -rj^t d) Berl. \ju, e') Berl. \^*1^ /) Berl, ^v. O"'

Muh. b. 'Ubaid Allah verhaalde aan zijn zoon 'Ali, hoezeer deze ontmoe-

ting in verband met den hadït van zijn grootvader 'Ubaid Allah b. al-Hasan

(sic) hem gesterkt had in de overtuiging, dat Yahya de sahib al~amr was. —
Er huisden destijds {Gaz,^ 120,20, 130, /j") Harb in hetzelfde gebied als nu

(vgl. al-Batanünï, al-Rihla al-Higa%iyya'^, Inl., 51),

2) Slra^ f. \ob^ iia.

3) Een Balad Zubaid Gaz.^ 116, 6—10 vgl. 115, /o; Qudama {B. G.A.^

VI), 189,/ sq.; Yaqüt, IV 516 supra. Thans wonen er ook Zubaid in W.
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de bevolking tegen hen te hoop. Ondanks het dreigend

gevaar weiger(^e Yahya zijn salat te verkorten ^) ;
nadat hij

die volledig verricht had, reed hij op den vijand in. Hij

werd wel door een steen ^)
in het gezicht geraakt, maar

slaagde er overigens in den vijand te verdrijven. Er werden

zelfs eenige gevangenen gemaakt, die hij, tegen den zin

zijner gezellen, niet liet dooden, maar vrij liet na hen een

eindweegs meegevoerd te hebben.

Zonder stoornis, heet het, verliep vervolgens de tocht

naar SaMa; den 6den Safar 284 sloegen de ^Aliden buiten

haar muren hun kamp op \ Hun aantal was onderweg niet

sterk aangegroeid; met de BanO Mu*^awiya en eenige an-

deren, die zich aangesloten hadden, bedroeg het nog geen

50 man
*).

'~

De streek, waar zij zich neerzetten, was vervallen tenge-

volge van langdurige stamtwisten. De verderfelijke nasleep
dezer veeten werd, naar verhaald wordt, nog verzwaard door

droogte en misgewas. Het schijnt, dat de bevolking onder-

den druk van den bestaanden toestand verkeerde en ge-

neigd was zich te voegen onder een boven de partijen

staand hoofd. En van een nazaat van den Profeet mocht
men toch allereerst heil verwachten ! Dit werd den bewoners

van SaMa stellig ook voorgehouden door Muhammed b.

Sulaiman al-Küfï, die ruim 50 dagen te voren in Yemen

al-Qarma' en W. Nawan, in de omgeving van al-Qunfuda; zij worden be-

schouwd als een tak der Harb
; vgl. Saraf 'Abd al-Muhsin al-Barakalï, al-Rihla

al-Yamaiiiyya (Cairo 1330/1912), 17, 102,9 ^qq.', Professor Dr. Snouck Hur-

gronje was zoo vriendelijk mij met dit ook voor de topograpliie van het

gebied der "^Aslr niet onbelangrijke werkje bekend te maken,

ï) Vgl. Juynboll, Handb. des islam. Gesetzes^ 70 N. i.

2) 't Werpen met steenen in het gevecht komt ook elders in de Sira voor-

Vgl. Landberg, Etudes^ II 424, 976. Slingers bij Tihama-stammen vgl. Itinerario

di Lodov. Varihe}?ta^ Bologna 1885, 55 sg.; E. Glasers Reisenach Marib^ I2()b.

3) Sïra, f. iia; dezelfde datum met „Dinsdag" Ma^mü^^ II f. 105a, ij sq.

(A. Óa'far Muh. b. Sul. al-Küfï) en bij Strothmann, Das Staatsrecht.^ 58 N.
—

Sa'da, de voornaamste stad van noordelijk Yemen, vgl. Gaz..^ 67,/—/j",

113, ^j» sqq., 247, j- sqq.
— De reis van al-Fara*^ naar Sa"^da had dus 2

maanden geduurd; mogelijk waren de halten vrij lang of de moeilijkheden

grooter dan de Sïra vermeldt. De afstand Sa'^da—Mekka bedroeg naar Gaz.^

185 infra sqq., 330 vill of 17 a 18 marhala.

4) i'Jrc, f. lïb.
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was aangekomen ^).
Indien men op zijn getuigenis mag af-

gaan, dan had men reeds in afwachting van Yahya's komst
de vijandelijkheden gestaakt. Zonder drang of ontbod van

diens zijde zouden dan ook de SaM en al-Rabï% de rivale

stammen van SaMa
^),

tot hem gekomen zijn. Yahya wist

hen door een toespraak, die hen diep trof, onder den in-

druk van zijn persoon te brengen. Hij bewerkte een toe-

nadering en liet hen wederkeerig op den Qur^an zweren

tweedracht en vijandschap te vermijden. Tegelijkertijd ver-

bond hij hen aan zich door den eed van gehoorzaamheid
en bijstand. De tot stand gebrachte verzoening zou zelfs

zoo grondig geleken hebben, dat het was, alsof er geen
veete bestaan had. Wat indertijd een qa^id der Al Ya^fur,

gesteund door duizenden (sic) maijschappen , niet had kun-

nen bewerken, kreeg volgens Muhammed b. *^Ubaid Allah

uitsluitend zijn beslag door het ontzag (haiba), dat Allah

van Yahya deed uitgaan. En nu gaf ook de hemel weer

zijn drenking, het land groende en gaf goede vrucht en

het vee gedijde !
^).

Kort na zijn aankomst vaardigde Yahya ook zijn dc^wa

uit. Daarin maande hij de bevolking van Yemen tot „het

boek van Allah, de sunna van den Gezant Gods, tot het

bevelen van het goede en het verbieden van het slechte".

Hij verplicht zich in zijn bewind (hukm) zich te houden

aan het boek Gods en de sunna van Zijn Profeet, zijn on-

derdanen boven zichzelf te stellen (wal-itra lakum ^ala nafsl),

zichzelf niet boven hen te bevoordeelen en vooraan te strij-

den tegen den gemeenschappelijken vijand. Daartegenover
vordert hij van hen oprechte toewijding jegens Allah en

zichzelf in 't verborgen en in 't openbaar [al-rtasiha li'llah

wa-tl fi H-sirr wal-^aldniya) en verder volstrekte gehoor-

i) Hiervan hooren we terloops in een uitweiding van hem over den ellen-

digen toestand van het land en de werking van Yahya's bai'aka^ Sira^ f. 20a.

2) Groepen van Sa'^d b. Khawlan', de voornaamste clan der Rabi'a waren

in Sa'^da de Ukail
;
de Yarsum rekenden zich tot Sa'^d; vgl. Gaz,^ 114, 12—14^

247, 10—IJ. Ma^mu^^ II f. io5<5 i. marg. : Yarsum, een dorp aan den voet

van den burcht Talammus (voc. naar Yaqüt, I 871) bewoond door ahhlat uit

KhawlSn, Hamdan en Abua^ Zie bl. 118 n. 4.

3) Slra^ f. ii« infra— 12a supra; iets korter met veelal dezelfde woorden

Magmü^^ II f. 1050, b (op gezag van A. óa^r Muh. b. Sul. al-Küfi).
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zaamheid aan zijn bevel. Doch geldt voor hen deze plicht

slechts, zoolang als hij niet handelt in strijd met de Gode

verschuldigde gehoorzaamheid en niet afwijkt van hetgeen
de Schrift en de Sunna voorschrijven ^). Opwekking tot

éihad was de gedachte, die aan deze „Jioodiging" ten grond-

slag lag. De samensteller der Sïra laat de dd'wa vergezeld

gaan van verscheidene uitspraken van Yahya, die licht moe-

ten werpen op zijn ijver voor Allah's zaak en zijn bereid-

heid om daarvoor te strijden ''^).

Zijn pas verworven gezag ging hij
'

bevestigen door de

aanstelling van beambten, voorshands natuurlijk alleen in

de omgeving van SaMa, die hoofdzakelijk heffing der belas-

ting (in casu van graan, ^ibayat al-ta'^am) tot taak hadden.

Hun instructies legde hij neer in een aanstellingsbrief ^ahdf)^
uit welks aanhef tevens blijkt, dat Yahya den eerenaam

al'Hadl ila H-Haqq had aangenomen en zich als amlr al-

miiminm wenschte beschouwd te zien. Het stuk belast

den betrokken beambte met de wettelijke heffingen van

een nader genoemd dorp, waar hij zich een woning moet
huren en niemand tot voorziening in eenigerlei behoefte

mag pressen. Hij moet zich met waardigheid gedragen en

mag van niemand een geschenk aanvaarden dan ten bate

van de schatkist. Is hij in zijn standplaats thuis geraakt,
dan is zijn eerste taak „te bevelen het goede en af te hou-

den van het slechte", de menschen te leeren hun salafs

te verrichten en degenen, van wie hij wist, dat de voor de

salat benoodigde Qur'ankennis hun ontbrak, naar hun be-

vattingsvermogen te onderrichten, voorts hen eenigermate
te onderwijzen omtrent de grondbeginselen der religie ^},

i) Sïra^ f. 13^. F. lé^b: ^^^ ^^ ^\^ JU > ^j^\ jc.'\
J3_j U^, ^\jj

Dergelijke voorwaardelijke gehoorzaamheid wordt vaak in khtitba's geformu-

leerd, bijv. '^Iqd^ II 158 paen. sq., 176, /9', Tab., lil 564, 12 sq. Vgl. ook

Strothmann, Das Staatsrecht^ 8, 62, 105 f.

2) Slra^ f. I3<5, 14a, b.

3) Tekst in bijlage V. Een andere '^ahd uit dezelfde periode, maar een

weinig jonger, is vervat in Br. Mus. Or. 3798, f. 179/^
— i8o<5= Or. 3971,

f. 28^—290.

4) De Islam der bevolking blijkt wel zeer gebrekkig geweest te zijn.
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de voortreffelijkheid van den ^ihad en van degenen, die hem
voeren, en de erkenning van het lid van Muhammed's huis,

dat Allah bevolen heeft te erkennen.

Dan volgen de voorschriften omtrent de te heffen belas-

ting. Van de opbrengst van zaadvelden, die gedrenkt wor-

den door stroomend water {saiho,n) of door het hemelwater
^),

moet de volle tiend i^usr) genomen worden. De helft
('/go)

is te heffen van akkers, die met behulp van putinrichtin-

gen ^) bevloeid worden. Het belastbare minimum (nisab)

i) De gewone terminologie, vgl. al-Baéürï, Hasiya ^ala Sarh I. Qasim

al-Gazzï^ I 298. — In den tekst der instructie schijnt ^antari-\a.ndL. onder de

rubriek van het natuurlijk geïrrigeerde land gebracht te moeten worden. ^An-

tarl heet de Yemenische uitdrukking voor wat men in 'Iraq onder a^d'W' (sg.

Hdy^ land, dat zijn vruchtbaarheid uitsluitend aan regen dankt, Lisan^ s. v.

en s.
Vjü, XIII 60, 79; de Goeje, Gloss. al-Baladurï, 15 sqq.) verstaat. Het

is de dissimilatie van ^attarl (uit '^attarï\ die de juistheid van de
**

bewijst.

^Attari= Hdy vindt men ook bij de Goeje, o.
c.^ 14 (Qudama, K. al-ICharag;\

15 sq.; Lisan^ VI 215, 10
\ Lammens, Le Berceau de Vlslam^ 46 N. 5 ;

al-

Safi% al-Umm^ II 32, 14'. '^attariyyo"' bil-matar onderscheiden van
ba^l^^f^^

doch
ib.j 32, j6 '^attarl in onderscheiding van ma saqathu .... ''l-santa'. Al-

Bukharï, K, al-Zakat^ Bab 55, is attart-^xovA genoemd naast land, door regen
en bronnen gevoed (vgl. al-Qastallanï, III 79 sq;). Op ,grond van het gebruik

van ba^l i. p. v. ^attarl in parallele tradities kwam Robertson Smith tot de

slotsom, dat ^attai'i „is either a synonym for b(fl or some species thereof '

{Lectures'^^ 97 sqq.). Wel terecht leidde hij het woord af van den Zuid-Ara-

bischen god "^Attar. Deze wordt evenwel in een inscriptie als pll^iD aangeduid,

hetgeen wel op zijn functie als regenbrenger wijst (D. H. Müllei', Sabdische

Inschr. u. s. w., ZDMG.^ XXXVII, 370 ff.
; vgl. ook

Jal^l
J^^ en

^\j\
— U

^
^

Lisan^ s. v., 458 uit.). B<^1 heet land, dat door grondwater vruchtbaar is (vgl.
-

Robertson Smith, l.c.\ de Goeje, o.c.^ 13 sq. ; Lisan^ s. \je, 1. i5 sq, ;
Lam-

mens, o.
f., 46 N. 4; Le califat de Yaztd

/<?'', MFOB.^ V 649 N. 2). Intusschen

wordt een V^'y^ h'^'2
ook als pl^iD aangeduid (Muller, /. f.). Volgens Wetz-

stein {ZDMG.^ XI 489) is ard ba^l „Land . . .
,
das seine Nahrung nur vom

Himmel bekommt". Vgl. Gaz.^ 200, 16. In minder strikt spraakgebruik kon

bc^l alle natuurlijk geïrrigeerd land aanduiden (Robertson Smith, o. f., 100 N.).

'^Idy^ ba^l en '^attarï werden ook wel promiscue gebruikt van door regen ge-

voed land {Mafafihal-Ulüm^ 71).

2) Sawani en dawali^ al of niet met behulp van een trekdler te bedienen.

Vgl. Descr. de VAfrique . . . far Edrtst^ ed. Dozy—de Goeje, p. 320—323

{sa.niya)\ Tag al-^Arüs^ X 129,77 sqq.j Lisan^ XVIII, 291,70 sqq. (daliya).
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is 3373 faraq (i faraq^=^sa^) ')== 300 sa^= 5 wasq. Twee

graansoorten, bijv. gerst en tarwe, waarvan de opbrengst
onder den nisab is, mogen in geen geval bijeengevoegd
worden om daarna aan den '^usr onderhevig te worden 2).

Van bouwlanden, die iemand gemeenschappelijk met ande-

ren bezit, moeten de oogsten bijeengeteld worden ter heffing

van tiend
^).

Voorts drukt al-Hadï den ^amil op het hart getrouwheid
te betrachten in de bewaring der geheven tienden, van

welke hij moet afnemen zooveel als noodig is voor zijn

eigen behoeften en die zijner helpers. Hij moet lijsten aan-

leggen van de „armeh" en „behoeftigen" in zijn ressort en

slechts diegenen opnemen, die volstrekt niet in staat zijn

om door een bedrijf in eigen onderhoud te voorzien *). Deze

zijn de ahl aUmartaba\ in gunstige omstandigheden mag
eerst iets geschonken worden aan degenen, die een middel

hebben om aan den kost te komen. Voor de armen en

behoeftigen moet 7* van den geheven tiend van hun dis-

trict worden afgezonderd. Al-Hadï wenscht in kennis gesteld
te worden van het aantal dezer personen en de hoeveel-

heid tiend, die voor hen bestemd is. De '^amil zal dan van

hem nadere beschikking benevens aanwijzingen omtrent de

verdeeling ontvangen. Ook den doortrekkenden reiziger, die

zijn nood komt klagen, mag een ondersteuning niet gewei-

gerd worden.

Ook in Na^ran begeerde men al-Hadï's tusschenkomst.

De éakir, ïaqïf, Wadi^a, Yam, de Ahlaf en een groep der

Banu '1-Harit ^) wendden zich door gezanten tot hem. Reeds

i) Gewoonlijk wordt de faraq op 3 sa^ aangegeven, Lisan^ s. v., p. 181

supra; Mafatïh al-Ulüm^ 14.

2) Vgl. al-éafi'ï, al-Umm^ II 30,2^; al-Ba^üri, o,c.^ I 288,9 sqq.

3) Vgl. al-Óafi% o.c.^ II 26,^ sqq., j6 sqq.

4) De ftiqar'S' en masakïn worden hier min of meer als één groep be-

schouwd (vgl. JuynboU, Handb. des islam. Gesetzes^ 106), De miskïn wordt

wel van den faqir onderscheiden als degene, die eenig, weliswaar niet toerei-

kend middel van bestaan heeft (al-Safi% <?. f
., 61,77 sq.).

5) Sakir en Wadi'a (Wada'a), Hamdan-clans, de eerste van Bakïl ((7a0., 169,

S'-)
vooral op ó. Barat, Gaz.., 110,79 sqq., 194,57 sqq., Z. O. van SaMa, vgl.

E. Glasers Reise nach Marib^ BI. 2), de laatste van Hasid ((?ü!z., 112, 4 sq.,

hun gebied /(5., 67,9, 115, 4 sqq., 169,5 sq., vooral N. van SaMa in Hoog-

Naéran; vgl. de genoemde kaart. — Taqïf als ilra van Wa^ila b. Óakir in al-
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had men brieven aan Yahya gericht, toen hij nog in Higaz
was. A]-Hadï willigde hun verzoek gaarne in. Den laatsten ^)

óumada I 284 beval hij zijn onderhoorigen zich te verza-

melen buiten de muren van SaMa. Daar schaarde hij hen

naar het voorbeeld van den Profeet in rechter- en linker-

vleugel en centrum — een nieuwigheid voor de krijgers

van dit gewest — en leerde hij hen, hoe ze lans en zwaard

moesten hanteeren. Mannen, die een roep hadden om hun

krijgsdeugd (furüsiyya) verklaarden, dat Abu '1-Husain —
zoo luidde Yahya's kunya — zijns gelijke niet had. Vrijdag

4 (3) ^) óumada II leidde hij de godsdienstoefening en herin-

nerde in zijn toespraak aan den plicht en de verdienste van

den ^ihadf zijn hoorders tevens aansporend er toe mede te

werken om eendracht en orde te stichten. Nadat hij den

volgenden dag zijn tent had laten opslaan buiten de stad,

werd des Zondags ^) de tocht naar Na^rSn aanvaard.

Zijn '^askar bestond hoofdzakelijk uit Khawlan *). Den
tweeden dag bereikte hij Hoog-Na^ran ^).

Daar ontmoetten

hem Wadi% Óakir, Taqïf, Yam en de Ahlaf, die hoogelijk

ingenomen waren met zijn komst en hem huldigden. Hun
veete met de Balharit had verarming en onveiligheid ge-

bracht
; zij verlangden naar rust en stelden daarom gaarne

hun belangen in handen van al-Hadï.

In vereeniging met afdeelingén dezer stammen trok deze

verder tot dicht bij de hoofdplaats van Na^ran % waar de

Banu '1-Harit hem hun opwachting kwamen maken. Ze wa-

Hadan, Óaz.^ 169, j".
— Yam, in Nagran en vooral aan den bovenloop van W.

Hibawnan, Gaz.^ ï^SjP sqq., vgl. Glaser's schetskaart. — Omtrent de Ahlaf

blijkt niets naders. — De B. al-Harit (Balharit) vormden met Hamdan de be-

volking van Nagran, Ga%.^ 125, /, woonplaatsen,/^., 116 sq., 169,7, 200,5.

i) Sira^ f. 20^: yawm al-Unain\ Tabellen'. Dinsdag (vgl. bl. 52. n. i).

2) Ib.: li-arbé"'^ khalawna\ vgl. Tabellen.

3) Ib.'. li-sitta ayyam khalaivna'.^ Tabellen'. 5 Gum. II.

4) SaMa was de voornaamste plaats in het gebied der Khawlan, Gaz..^

67, <5 sq., 113 infra sq.

5) A'la Nagran, vgl. Gaz,, 115, j"; opp. Asfal Nagran, ib.^ 152, 22. Over

de groote vruchtbaarheid van W. Nagran vgl. Lammens, Le califat de Yazid

ler^ MFOB.^ V 648—9. De oorspronkelijke naam was al-Ra'ifa volgens

Naswan, ed. *^Azïmuddïn, 102, 5.

6) 5zm, f. 210 supra: Qaryat Nagran, blijkbaar hetzelfde als het iets ver-

der te noemen Qaryat al-Hagar.
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ren met zijn komst evenzeer ingenomen als de Hamdan-

stammen, want ze verkeerden in dezelfde omstandigheden:
niet alleen onderling, maar ook met Hamdan lagen ze over-

hoop ^). Onder een tamarisk voor de stad liet al-Hadï de

Balharit en Hamdan bijeenroepen. Na een toespraak, waarin

hij „Allah en Zijn dagen" in herinnering bracht en hen

vermaande, liet hij een Qur^an brengen en hen elkander

toezweren hem te gehoorzamen en van tweedracht en vijan-

delijke bejegening af te zien. Verscheidene personen kwa-

men hem ter plaatse huldigen. Algemeen gevoelde men
zich verlicht door deze beslechting der twisten.

Van hen vergezeld begaf al-Hadï zich nu naar al-Hag;ar ^).

Daar vertoefde hij eenige dagen; naar zijn biograaf verze-

kert, deden zijn beschikkingen een roep van zijn gerech-

tigheid uitgaan. Wederrechtelijk ontnomen goed kwam door

zijn bemiddeling weer aan de rechtmatige eigenaars terug;

de bevolking kon naar haar woonsteden terugkeeren en

omzien naar haar akkers, en de veiligheid der wegen was

hersteld. Toen hij in zijn toespraak bij den Vrijdag-dienst

zijn gehoor opwekte om hem te huldigen en ^ihad onder

zijne leiding te voeren, haastte men zich dan ook om
zijn onderdanigheid te betuigen; de huldigingen duurden

voort tot den tijd van de namiddag-i-öt/^/. Dat het hem
ernst was met de handhaving van Allah's wet, bleek reeds

een dag later, toen hij iemand 80 ^) geeselslagen liet toe-

dienen wegens dronkenschap. Bovendien maande hij in een

proclamatie de bewoners van Na^ran aan de verplichtingen
van den godsdienst na te komen en te denken aan de

straf, die naar Allah's woord op ontucht, diefstal, belaste-

ring, woeker, wijn drinken, valsche getuigenis enz. staat. De

voorlezing er van zou zoodanige uitwerking gehad hebben,
dat men geheel vrijwillig onrechtmatig in bezit genomen
palmen , akkers

, slaven
, paarden aan de rechthebbenden

1) Hun ayyam en hurüb^ Gaz.^ 67, JJ sqq.

2) Qaryat al-Hagar, zooals de tekst heeft, is eigenlijk pleonastisch, want

al-ha^ar z=z al-qarya^ Gaz.^ 86, j sq.; volgens Gaz.^ 169, //sq. onderscheidde

men al-H. al-hadïta en al-H. al-qadïmaj het laatste is al-UkhdQd, dat op

Halévy's kaart in Buil, de la Soc. de Géogr.^ 6e Sér., VI (1873) als „Ruines
de Nagara" aangegeven is.

3) Vgl. Juynboll, o.
<r., 304.
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teruggaf. Iemand werd door al-Hadï's baraka weer in het

genot gesteld van een palmboom, waarvan hij tien jaar

lang beroofd was geweest.
Tevens maakte al-Hadï een inspectietocht door de vlek-

ken (qura) van Na^ran. Dat de belangen zijner nieuwe on-

derdanen hem ter harte gingen, kan blijken uit het bevel

aan zijn ^askar om de zaadvelden en vruchten der bevol-

king te ontzien. Meteen stelde hij hier en daar zijn ver-

tegenwoordigers (wïilat) aan. Intusschen naderde de tijd

van den dadeloogst. Met het oog op de belasting raad-

pleegde hij de notabelen van al-Harit en Hamdan. Men
verzocht de opbrengst te laten schatten

^), omdat dit de

meest milde wijze van heffing was. Al-Hadï stemde er in

toe, daar hij zich hiervoor op het voorbeeld van den Pro-

feet kon beroepen. Op hun aanwijzing belastte hij eenige
hunner mannen van goede faam met dit werk. Hij liet hen

zweren, dat zij niet meer dan het voorgeschrevene zouden

nemen, dat zij van den zwakke niet te veel zouden eischen

en van den aanzienlijke niet te min zouden heffen, en

dat zij den msaó in het oog zouden houden. Deze personen
hadden meteen de opbrengst der druiven te schatten. Des-

geraadpleegd verklaarde al-Hadï, dat de vruchten niet moch-

ten verkocht worden, voordat er sadaqa van geleverd was ^).

Er was nog een andere bevolkingsgroep in Na^ran, met

welke al-Hadï meende een regeling te moeten treffen, na-

melijk de Ahl al-dimma \ Het bleek, dat zij door aankoop

i) Khars^ vgl. al-Óafi% o.c.^ II 27 sq. ; al-Baéürï, o,c.^ I 298 supra,

2) Sira^ f. 200 infra—22ü:; Anb^ al-Z.^ f. 270.

3) De gezindten worden hier niet onderscheiden. Doch Sira^ f. 130 infra,

\*]b infra, wordt de ^izya van Joden en Christenen vermeld. Blijkens f. 68^,

7, woonden er o. a. Christenen in Mïnas (zie ben.). F. i6/5 infra, 170 supra,

is er sprake van een slaaf van een Christen, die Muslim wordt. Yahya be-

veelt daarop den Christen den slaaf binnen 2 dagen zoo duur mogelijk te

verkoopen 4^ «iiAc y^^ ^é . Anba^ al-Z. noemt uitdrukkelijk Christenen. —
'Umar's willekeurige breuk der overeenkomst van den Profeet met de Chris-

tenen van Nagran had blijkbaar allereerst de bedoeling de economische macht

hunner oligarchie te breken. Zij betrof niet uitsluitend een zuivering van

Arabië van andere gezindten als zoodanig. Vgl. Caetani, Annali delV Islam^
II I a. 10 §§ 3—12, 14, 59—62, a. II §§ 27, 187 N. I

/, 189, II II a. 12

§§ 74—75, IV a. 20 §§ 222—233; Lammens, Le califat de Yaztd I'^^^MFOB.^
V 646—688. Er bleven ook na *^Umar Joden en Christenen in Arabië wonen
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van Muslims op den duur heel wat grondbezit hadden ver-

kregen. Misschien hadden de stamtwisten velen er toe ge-

bracht om hun land van de hand te doen. Deze toestand

was nadeelig voor de staatsinkomsten : er kwamen van deze

gronden geen ^^^ir-opbrengsten in. Om deze „verzwakking
van den Islam" te stuiten achtte al-Hadi het gewenscht,
dat de dimmts hun landerijen weer aan de Muslims zouden

verkoopen. In dit voornemen ontbood hij hen (of hun voor-

naamsten) en beval hun zich van hun landeigendom te ont-

doen, uitgenomen van dat, wat ^ahill, vóór den Islam ver-

kregen was. Begrijpelijkerwijze veroorzaakte dit niet geringe
ontsteltenis. Ze wilden aan alle eischen van den imam te ge-

moet komen, mits ze maar hun eigendommen mochten be-

houden. Toen al-Hadï zag, welk een onaangenamen indruk

zijn vordering teweegbracht, beraadde hij zich en stelde ver-

volgens voor een overeenkomst [sulh] aan te gaan, waarmee
beide partijen genoegen zouden kunnen nemen. Blijkbaar
vormden de dimmï's een groep in Nagran, die eenigszins

ontzien moest worden, en wilde de imam zich in het kor-

telings verworven gebied niet een element van ontevreden-

heid scheppen.

Bij deze overeenkomst zouden de dimmts hun landeigen-
dom mogen behouden. Hun bleef niet anders over dan

hierop in te gaan, hoewel het vrij naief heette te geschie-
den „met hun welnemen, zonder drang of dwang". Het

verdrag werd nader omschreven in een acte, door al-Hadï

zelf opgesteld, waarin de overwegingen, die er toe leid-

den, in den breede worden uiteengezet. Zij mochten dan

en verlceeren; vgl. Lammens, Mo^awia^ MFOB.^ III 267—270; een in Me-
dina praktizeerend Christelijk arts, al-Ijada^ f. 37<5, 14 sqq., vgl. Strothmann,
Das Staatsrecht^ 75. Zoo bleven ook de Balharit in. Nagran gevestigd, Lam-

mens, MFOB.^ V 655—6, 672, 674—5, 681, 689—690. Een voorname clan van

hen, de "^Abd al-Madan (Lammens, ib.^ 660, 672, en zie ben.), woonde vooral

in al-Ha^ar. Onder degenen, die den sulh met al-Hadï onderteekenden, vt'a-

ren ook twee Madanï's. Nog in de 2de helft der IV^e eeuw hooren we van

een uit Nagran afkomstigen monnik, die op last van den Katholikos ter be-

hartiging der Christelijke belangen in China was, Géogr. (VAboulféda^ trad.

par M. Reinaud, Introd., CDI suiv. (ik dank deze verwijzing aan Dr. R.

Hartmann, destijds in Leiden, thans privaat-docent aan de Universiteit 'Kiel),

vgl. Fihr.^ 349, 13 sqq.

9
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in hun eigendom blijven en ook in het vervolg land aan-

koopen van Muslims, op voorwaarde, dat zij Yo (tus^) van

de opbrengst als belasting zouden leveren van land, dat

op natuurlijke wijze geïrrigeerd werd. Van land, dat met

behulp van sawanly dawali of khattarat
^)

bevloeid werd,

was Yj8 verschuldigd.
De imam kwam tot de keus van deze eigenaardige breuk

om een mogelijk verwijt van bekrompen, kortzichtige lie-

den te ontgaan, als zou hij ^usr nemen van dimmts en

hen en Muslims over één kam scheren. Ook was hier geen
nisab gesteld: zelfs van één faraq werd belasting geheven.
Verder waren de /«/-plichtige goederen dezelfde als die,

welke voor de Muslims za^al-plïchtig waren. Terwijl deze

belasting slechts de landeigenaars onder de dimmts trof,

hadden al hun vrije mannen ^isjfa op te brengen. De rij-

ken {mulük) hadden 48, personen van middelmatig vermo-

gen [aivsat) 24, en menschen, die in hun levensonderhoud

konden voorzien [mtita^ayyis), 1 2 dirham qafla ^) te beta-

len. De vloek van Allah, van engelen en menschen werd

ingeroepen over degenen, die in eenig opzicht de hier

neergelegde bepalingen zouden overtreden én den dimmts
onrecht of overlast zouden aandoen, zoolang deze hunner-

zijds aan de gestelde voorwaarden voldeden. In dat geval
hadden zij aanspraak op de bescherming der landvoogden.
Deze beschikkingen zouden tevens gelden voor ahl al-dimma

van elders, die een dergelijke overeenkomst wenschten aan

te gaan. Nadat beide' partijen verklaard hadden met de

voorwaarden der acte genoegen te nemen, werd het stuk

22 óumada II 284 door getuigen geteekend. De dimmts

ontvingen een afschrift der acte
^).

Zijn verblijf in Na^ran benutte al-Hadï ook om toe te

te zien op de richtige verdieeling onder de armen van het

vierde deel van den tiend der dadels en vervolgens ook

van het graan, 't Duurde slechts een paar maanden, of zijn

tegenwoordigheid was noodig in het in de buurt gelegen

i) Vgl. Dozy, Suppl.^ s. V.

2) Vgl. al-Safi% o.c.^ IV 192,2 sq.

3) Sïra^ f. 22a—250, zie tekst bijlage VI (daar ook andere hss.). Anh'ïï'

al-Z.^ f.
27rt!, vgl. Strothmann, o.

c.^ 79.
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Sah
').

De daar wonende éakir waren hem kort geleden in

SaMa en Nag;ran komen huldigen. Hij had toen eenige

mannen met hen meegezonden om de sadaqat in ontvangst
te nemen. Een zekere Ruhaim kwam in verzet en maakte

zich van de bergplaats met het geïnde graan meester. Toen

al-Hadï het vernam^) en ook zijn beambten naar Nagran

kwamen, trok hij dadelijk naar Sah met een grooten troep,

samengesteld uit Khawlan, Hamdan en Banu '1-Harit. De

weerspannige kwam zich aanmelden, toen de imam een

aanvang liet maken om zijn woning te verwoesten. Te za-

men met een handlanger werd hij gevangen meegevoerd
naar Nagran.
Den 18"^^" Ramadan

^)
keerde al-Hadï naar SaMa terug

met „duizenden" uit de drie pas genoemde stammen. In

Nagran Het hij als ^aniil Ahmed b. Muhammed, een vroom
en geleerd lid van het geslacht van al-^Abbas b. "Alï. Deze
maakte ernst met de toepassing der /^«^«/-straffen ^).

Ahmed
kreeg naast zich een zekeren Muhammed b. "^Isa, een ^Iraq-

isch Bedawien van Ganm, die eensgezind met hem samen-

werkte
^).

Na een kort verblijf in Sa'^da ^) toog al-Hadï in het begin
van Sawwal

') naar Wasaha \ Dit lag in een moeilijk toe-

gankelijk bergland. Ëen der Ya'^furiden had eens getracht
het te onderwerpen, maar een Bahrï ^) met zijn clan had
den vijand met geweldig verlies afgeslagen. Gansch anders

ging het al-Hadï. Het, ontzag, dat Allah hem verleende,

maakte, dat men hem met onderwerping te gemoet kwam.

Hij nam de bevolking de huldiging af en trad in verbinding

i) Vgl. Halévy's kaart, l.c.\ Oum es-Sa in Bied Barath(?).

2) Vrijdag 14 Ram. (284); Tabellen: Zaterdag.

3) Hs. : Dinsdag', Tabellen'. Woensdag.

4) Een Yamï boette het genot van wijn met 80 geeselslagen, waaronder

hij bezweek. Een ander werd wegens diefstal dê hand gekapt.

5) Sira^ f. 250:, b.

6) Hij kwam daar aan Donderdag li-tis^ baqiya min Ramadan\ Tabellen:

21 Ram. (284) Zaterdag.

7) Op Dinsdag, misschien 8 Sawwal.

8) (7az., 69 uit., 114, 2/, 124, ^j" sqq., in de Sarat Khawlan, Z. W. van

Sa*^da in verband met de ligging van Saqïn (zie bl, 134 n. 4).

9) B. Bahr vgl. Gaz,.^ 114,20.
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met de plaatselijke hoofden. Na 8 dagen keerde hij in ge-

zelschap van eenige mannen van aanzien, onder welke de

zooeven genoemde Bahrï en Abü Dugais ^) al-éihabï naar

SaMa terusf. Den ^Alide Muhammed b. "^Ubaid Allah liet

hij als landvoogd in Wasaha achter
^).

De rest van dit jaar en het begin van het volgende ver-

toefde de imam in deze stad. Hierover deelt de Stra niets

mede dan het vonnis, dat geveld werd over drie personen,
die zich aan moord en roof hadden schuldig gemaakt. Be-

lastingheffers op reis van Na^ran naar SaMa hadden hen

gevangen genomen en meegevoerd. Toen zij bekend had-

den en bovendien bleek, dat zij met zijn da^wa bekend

konden zijn, liet al-Hadï de beide aan moord schuldigen
onthoofden en hun lichamen aan de kaak stellen; den

roover werden rechterhand en linkervoet 'gekapt ').

Verzet in Barat
**),

dat de bestuurder in het laatst van

Safar 285 rapporteerde, maakte, de aanwezigheid van den

imam ter plaatse noodzakelijk. Ook vandaar waren Sakirï's

hem in SaMa komen huldigen. Op hun verzoek was hun

een '^amil toegewezen. Er was echter een vijandige groep,
die ten slotte den Vrijdagdienst belette. De tot de Duhma
behoorende bewoners van den lastig toegankelijken berg,

die slechts langs 3 wegen te bestijgen was, hadden te vo-

ren hooit een heer erkend. Al-Hadï trok dadelijk tegen hen

uit
^). Hij hield halt in al-Hagar ^) en zond daar wonende

i) Hs.
*aS-jkJ\,

ZOO nog tweemaal f. 28^ supra (-<4»^a^ aZ-Z., f. 27^ : ^^ji\),

alwaar overigens jiL»£'^, vgl. Tag al-Ai'üs^ s.
jic-^.

2) Sïra^ f. 25*5 infra, 260:5 hs. : Aba Muhammed^ maar f. 280 supra: Abü

Gayar M. b. ^U.

3) 7(5., f. 26fl, b. Vgl. Juynboll, Handb, des islam. Gesetzes^ 306.

4) Een vruchtbare bergrug in Balad Sakir;,de Wr leverde er wel 5000

faraq op; bewoond door de B. Duhma (van éakir b. Bakil), die om het

hooge besef van hun stameer de „Qurais van Hamdan" genoemd werden;

Gaz..^ ^2)^ 10 sq., ló'j^sj^ 194, 21 §qq., en Ind.
;
van bijzondere ontoeganke-

lijkheid wordt hier niet gewaagd; Z. O. van Sa'^da, E. Glasers Reise nach

Marib^ BI. 2 u. 3.

5) Hij vertrok Zondags; dit moet blijkens den datum van zijii terugkeer

in Sa'^da (zie beneden) 22 Safar {^Tabellen'. 2i) 285 geweest zijn; op dien

datum heet ook het bericht van den ^amil ingekomen te zijn.

6) Vgl. Óaz.^ iio, 79, 168, ƒ.
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stamgenooten der rebellen vooruit om hen tot onderwerping
te bewegen. Daarna begaf hij zich naar ^Udla

^),
aan den

voet van den hoogen berg gelegen. De oproerlingen bleken

niet voor rede vatbaar en beletten den imam en zijn troep
zich van water te voorzien. In een gevecht slaagde deze

er in hen te verdrijven met verlies van een paar dooden

en eenige gevangenen. Een geregelde opstand was het overi-

gens niet: de ^askar, die hem kon onderdrukken, bestond

uit slechts 8 ruiters en 26 andere manschappen. Al-Hadï

wilde geen van de gevangenen dooden, omdat zij niet een

geordende troep [fi'd) onder een emïr, maar een te hoop

geloopen bende warerf ^). Onder den druk van dit machts-

vertoon vroeg de bevolking aman
'^) ;

toen deze verleend

was, moest zij ook de huldiging hernieuwen. Op verzoek

werden ook de gevangenen' vrijgelaten en het buitgemaakte

teruggegeven ^). Tijdens zijn driedaagsch verblijf in Barat

werden de zaadvelden der bewoners ontzien; van hun wo-

ningen werd geen gebruik gemaakt en fourage werd niet

gevorderd, ondanks de ontbering, die de tocht meebracht ^).

Bij zijn vertrek liet de imam ^Abd al-'^Azïz b. Marwan,
een uit Bahrain afkomstige faqïh ^),

als agent achter. Den
laatsten Safar was hij weer in zijn residentie ').

i) Ga%.^ 167 uit.

2) Sïra^ f. 27a! infra: ^ Jj ^ ^\ J\ ^:>\.U -A^i
.^lil. \^'^'^^

• .,

üj»y ^. -^^ '^\ i>»i V^ oy^j. ^*» f^ Kj^ J^ '^'^
^^f-

<wl \.vJ
^^ ^

A \yKC-r\ '\z'_^ fj ^ J^ ö^.j "j^X
—" ^S^- i'trothmann, o.c.^ 78.

3) Zoo gaat het tegenwoordig nog. Tijdens de expeditie van den Sarïf

van Mekka tegen de aanhangers van al-Idrïsï in het ^Asïr-gebied (1329 =
191 1) kwamen telkens stammen of clans, nadat ze een tuchtiging hadden

ontvangen, berouwvol om aman verzoeken, die steeds verleend werd. Soms
werd dan ook de behaalde buit teruggegeven of een begonnen plundering

gestaakt; vgl. al-Rihla ,al-Yamaniyya (zie bl, 120 n. 3), 14 sq., 17, 22 supra,

24 infra, 34 infra sq., 42 infra sq., 50, 58.

4) Den sulb vroeg al-Hadï van zijn '^askar terug onder erkenning van hun
recht er op.

5) De biograaf laat geen gelegenheid voorbijgaan om al-Hadi's '^adl te be-

lichten. Ook deze bijzonderheden worden met een paar anecdoten aangevuld.

6) Sïra, f. 27<^ infra: min ahl Na^ran^ doch volgens f. 11b infra uit Bah-

rain (zie bl. 138); Anba' al-Z.^ f. 27^: al-Bahranï.

7) Sïra^ f. zdb infra—27^5 infra; Anba' al-Z.^ f. 27^ infra, b. — Vertrek
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Ook in Wasaha duurde de werking van al-Hadï's haiba

niet lang. 12 Rabi^ II berichtte Muhammed b. ^Ubaid Al-

lah \ dat Abü Dugais een bende gevormd had en de ^^-

daqat weigerde. Al-Hadï betrok daarop een kamp te al-

Buq^a -) bij Sa^da en trachtte van daar uit door afgezanten
den onwillige langs vredelievenden weg tot orde te bewe-

gen. Toen dit mislukte, zond ^)
de imam zijn broer ^Abd

Allah met een sterke colonne uit om hem daartoe te dwin-

gen. In Saqïn trof hij Sihabl's *), verwanten van den ver-

zetsleider, die verzochten geen vijandelijkheden te beginnen,
vóór ook zij hun invloed op hem hadden aangewend. Hij

zegde dit toe en trok verder naar Wasaha, waar hij zich

bij Ibn *^Ubaid Allah voegde. Deze, vrijwel onbeschermd,
had zich intusschen een ^askar gevormd uit gewillige Khaw-
lan van al-Qadd^). *^Abd Allah hernieuwde de pogingen om
zonder strijd een einde aan het verzet te te krijgen. Abü

Dugais toonde zich eerst niet zeer toeschietelijk. Eindelijk

beloofde hij, op toezegging van straffeloosheid, plechtig zijn

opwachting te zullen komen maken. Op den afgesproken

dag liet hij echter op zich wachten; een tot hem gezonden
bode kondigde hij den strijd aan, Abü ' Muhammed ^) trok

nu naar zijn dorp ^Affara
').

Na het driemaal tot onderwer-

ping gesommeerd te hebben, ging hij over tot geweld. Met
Ibn "^Ubaid Allah viel hij het dorp van twee kanten aan \
De vijand week eerst, toen ^Abd Allah "^Affara was binnen-

gedrongen en in brand gestoken had. Plundering, die de

van Barat op Donderdag; aankomst te Sa*^da „Zondag den laatsten Safar";

Tal/eHen'. Zondag 28 Safar.

1) Zie bl. 132.

2) Vgl. Gaz., Ss,2i.

3) Vertrek Donderdag 16 Rabi'^ II; Tabellen'. 15 R. II.

4) Gaz..^ 114,^^, 69,2^, 72, ^4^; Sakein Z. W. van Sa'da op de kaartschets

E. Glasers Reise jiach Marib^ Bl, 2.

5) Al-Qadd is een naam voor de Sarat Khawlan, Gaz..^ 69, 5/, 73, 12.

6) Knnya van '^Abd Allah b. al-Husain. Een werk van en een artikel over

hem (van I. A. '1-Rigal) vermeldt Griffmi, / juanoscr. stidarabki di Milano.,

R. St. a, II 164 N°. 20.

7) Gaz..^ 114, 22'.^ hs. Sïra met tasdtd. — Datum der Slra'. Dinsdag 22

{bil-sab^a [sic] ayyam baqiyd) Rabf II; Tabellen', op Donderdag.

8) 'Alï b. Muh. laat zijn vader omstandig verhalen van het gevaar, waarin

hij kwam door een hinderlaag van A. Dugais.
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manschappen zich wilden gaan veroorloven, werd belet. De

dorpelingen kwamen nu om aman verzoeken en verkregen
dien. Van de geïnde sadaqat liet Abü Muhammed 7^ onder

de armen verdeden en 7,3 stond hij af als vergoeding voor

beweerd geplunderd goed ').
Abü Dugais zelf was uitge-

weken, doch bleek nu ook tot onderwerping geneigd. Hij

bewerkte een ontmoeting met Yüsuf b. Muhammed al-

'Hasanï, die gemachtigd werd hem aman toe te zeggen.
Deze nam hem plechtige eeden af. Daarop vervoegde hij

zich bij Abü Muhammed ^Abd Allah, voor wien hij zijn

onderwerping opnieuw bezwoer.

Nu de orde hersteld was, keerde Abü Muhammed Dins-

dag 27 Rabi*^ II naar SaMa
^) terug. Muhammed b. ^Ubaid

Allah bleef walï over Wasaha. Abü Dugais voelde zich door

zijn beloften niet gebonden.om zich rustig te houden; een.

plan om al-Hadï's vertegenwoordiger te overvallen, viel

echter in duigen ^).

Een overval van belastingbeambten en de roof van het

geld (± 1000 dïnar), waarmee zij op weg naar SaMa waren,
te al-Rakab *) door Hubais al-Wadi^ï en bendgenooten
maakte tegen half óumada I ^) een nieuwen straftocht van

al-Hadi noodig. In twee dagen bereikte hij éawkan in Hoog-

Nagran \ waar Hubais woonde en niet onaanzienlijke be-

zittingen aan palmboomen, wijnstokken en huizen [manazil)
had. De imam liet hem door eigen clangenooten aanmanen
om zich te onderwerpen en het geroofde terug te geven.
Toen hij weigerde, liet al-Hadï zijn palmen en wijnstokken

kappen en een woning van hem verwoesten. Hubais en zijn

gezellen [hims al-badiyd) hadden zich blijkbaar intusschen

uit de voeten gemaakt. Allah's strafgericht echter, dat al-

Hadï over hem had ingeroepen, heet hem achterhaald te

hebben'): in een nacht, waarin hij met zijn bende zou

i) Of, zooals het ook heet, het geledene van de ina^arrat al-gais.
— Anbct'

al-Z.\ Yc vgl. Strothmann, o.
c.^ 79.

2) Aankomst Donderdag i óum. I; Tabellen'. Vrijdag.

3) Sira.^ f. 280; supra
—

29<5; Anba^ al-Z.^ f. 27(5.

4) Óaz.., 84^2^ 239, 2j».

5) Vertrek Maandag 12 Óum. I; Tabellen'. Dinsdag. Aankomst Woensdag.

6) Gaz.^ 84, <y, 169, j>.

7) A_^ f'^V\ Ja\ <üiV ^^_ ^ '•\&jiVi kSs' (sc. al-Hadï) J^)^ , aangezet
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uittrekken, trof. hem de goddelijke vergelding, zoodat hij

twee dagen later stierf en na hem ook zijn zoon
').

Nadat de imam na de tuchtiging van Hubais nog eenige

dagen in diens streek vertoefd had, maakte hij zich gereed
voor een tocht naar Yemen. Hij had namelijk een schrij-

ven ontvangen van een der mulUk van Yemen, al-Du^am

b. Ibrahïm, waarschijnlijk denzelfden, dien we reeds als

mededinger der Ya^furiden leerden kennen
^), houdende het

verzoek om beleend te worden met de wilaya van zijn ge-

bied. Deze „vorst" was misschien niet bij machte zich zon-

der steun staande te houden of zocht zich bijtijds te be-

veiligen tegen een aanval van den veldwinnenden heer van

SaMa. Deze wilde zijn verzoek enkel inwilligen, indien hij

zich geheel wilde onderwerpen en naar zijn bevelen en

wenschen, in overeenstemming met het boek van Allah en

de sunna van Zijn Profeet, het bewind wilde voeren. Schrif-

telijke onderhandelingen hierover liepen blijkens den gang
der gebeurtenissen voorloopig op niets uit.

Intusschen begaf al-Hadï zich tegen het einde van óu-

mada I ^) met veel manschappen naar Khaiwan, een be-

langrijke plaats in een vruchtbare streek, 39 mil zuidwaarts

van SaMa *). Ook hier trad hij als eendrachtstichter op ; hij

liet de verdeelde groepen zweren de fitna te staken en hem
te gehoorzamen en bij te staan. Tijdens zijn verblijf hier,

dat tot 23 éa^ban duurde, kwamen verscheidene clans van

Hamdan hem huldigen.

Steeds bleef de imam er op uit zijn gezag verder uit te

breiden. Zoo trok hij met een groot gevolg, hoofdzakelijk

door een verschijning van den Profeet, die zeide: „Allah vervloeke Hubais,

Allah vervloeke Hubais!" Daarop öJaj «uj\ 4^ Ja. — De verhaler doorspekt

zijn mededeelingen gaarne met dergelijke ^alamat en dal^il voor al-Hadi's

imamaat.

1) Slra^ f. 29*5, 30Ü;; AnbW al-Z., f. 27^.

2) Zie bl. 106; Sira en Ani>a^ al-Z. vaak: al-Da"am.

3) Woensdag li-yawmain baqiyain fi (f. 1. min) H-sahr'^ Tabellen: 28 Gum.

I (285) op Donderdag.

4) Gaz.^ 66, 18 sqq., I12, 75" sq., 124, 21 sq., l86, 8 sqq., 243, /^sqq.;

hier woonde de dichter Ibn Abi '1-B-l-s, die al-Hadï in een gedicht ver-

heerlijkte, /ó., 66, 2j» sq. Ibn Khordadbeh, BGA.^ VI 136 (afstand van Sa'^da

16 farsakli)\ Qudama, ib.^ 189.
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uit Hamdan bestaande, op Batina. Hagür ')
aaa. Bij al-

Birka al-D-mnyya kampeerde hij ^)
en maande vandaar uit

de bevolking schriftelijk „tot Allah"
'').

Toen zijn oproep

gunstig werd . ontvangen, naderde hij het dorp, welks be-

woners hem met alle onderdanigheid tegemoetkwamen. Ze

kwamen hem fourage ^alaf) aanbieden, doch hij wees deze

af. Na enkele dagen bij deze plaats gelegerd te hebben,

brak hij weer op % terwijl hij een '^Alide uit het geslacht

van '^Umar b. '^Alï als walï achterliet. Hij zette zijn excursie

voort naar al-Hadan (?) ^),
dat bewoond werd door Rabï'^a

van Hamdan. Hij had in Sa*^da hun huldiging ontvangen.

Sommigen hunner hadden echter een strooptocht gedaan
naar Batina Ha^ür en daarbij runderen genomen en een

knaap gedood. Al-Hadi eischte nu uitlevering der wanda-

ders. Ze werden hem gebracht en door hem meegevoerd ^),

Van hier begaf hij zich naar Atafit
').

Daar leidde hij

den Vrijdagdienst en maande de menschen om hem te hul-

digen. Velen gaven aan die noodiging gehoor. Uit het na-

burige Bait Züd^) kwamen lieden zich beklagen over al-

Du'^am b. Ibrahïm, tot wiens gebied deze plaats behoorde.

Zijn manschappen misdroegen zich ergerlijk [^undfussaqY),

1) Gaz.^ 113595 ^"^ ^^ omgeving van Hut, zie bl. 148 n. i, 153.

2) Donderdag en Vrijdag, waarschijnlijk 23 en 24 Sa*^ban. Mogelijk was

hij dus reeds 22 é. uit Khaiwan vertrokken, 's Zaterdags was hij voor salat

al-zuhr in Batina Haéür.

3) In dezen trant wordt de eisch /geformuleerd: al-da''wa ila Hlah^ ila

H-dukhül fi Ql-ru^U^ ila) H-haqq.

4) Den volgenden Dinsdag d. i. 28 éa'^ban.

5) Al-H-d-n naast al-H-s-n; het moet vrij dicht bij Atafit geweest zijn,

waar hij voor zuhr van den dag van zijn vertrek, een Vrijdag (2 Ramadan?),
reeds aankwam. Anbïï' al-Z.^ f. z']b\ al-Hadan min bilad Wada^a^ vgl. Gaz.^

6^,8 sq., 112,^ sqq., 113,9 ^1- Al-Hadan vaak als plaatsnaam, vgl. Gaz.^ïnd.

6) Sira^ f. 30^—310; Anóa^ al-Z.^ f. 2*]b.

7) Gaz.^ 66,5 sqq. en passim-, ook Tafit, 15 mïl van Khaiwan en 16 van

Raida, ib.^ ï86, 7 sqq.: BGA.^ VI 136,0» sq., 189 infra; hs. Stra soms

Utafit, vgl. Ukanit, Gaz.^ 82,70.

8) Gaz.^- 190, 18.

9) Sïra^ f. 31a: .... is^^ pUÜVj uj^.j j/^^^ O^o JL^»-^^ Oy.J^. •••

lj>y^ d)l\y. Kj\n
^^\ ^^J

^u i-
|.\&i\ ^C j^ i^\ (f. 31&)
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een hunner had zich aan een meisje vergrepen en al-Du'^am

had niets van afkeuring daarover laten bemerken. Toen dit

al-Hadï ter oore kwam, zond hij er een zijner „neven"
uit de nakomelingen van *^Umar b. ^Alï heen. .Bij de komst
van al-Hadï's walï ter plaatse vertrokken de ondergeschik-
ten van al-Du*^am.

Tegelijkertijd trad al-Hadï in schriftelijke onderhandeling
met Sa'^sa'^a b. óa'^far, die een sterk kasteel (qasr) in Raida ')

bewoonde. Deze liet door afgevaardigden zijn welgezindheid
en onderwerping betuigen. Daarop zond de imam eenige
mannen van Hamdan, om met hen het land, dat gedeelte-

lijk onder het gezag van al-Du%m stond, in beheer te

nemen. De bevolking zag met blijdschap diens %mmal
heengaan.
Na deze uitkomsten verkregen te hebben keerde al-Hadï

uit Atafit naar Khaiwan terug ^).
In het laatst van Rama-

dan vernam hij, dat al-Du*^am met een groot leger tegen
de vlakte al-Bawn

^) optrok. De imam hield dit voor een

schijnbeweging en vermoedde, dat hij in werkelijkheid een

aanval op Atafit op het oog had, waar hij tot voor kort ge-

zag had bezeten. Thans was daar als vertegenwoordiger van

den imam de faqïh Abü *^Umar *^Abd al-^Azïz b. Marwan %

c)jJ.J u-»Vjii\ t>» ^^ ^)öj^. ^ óy O-i^.^ C^c^ ÜL/PO t>'r^.J Oi"Vo

Ut^ i^VlaLW ci^ iS^ 7«-o\ \i\i AUi\ slik <^ -rjj
^ \^^ a** ^^4 O* '^^

^^\i_j V^^V dUi A;?- «yVWlw Vft^lJ \^\j:>
oJc.^

Ji_5
4J\

T-jjï
"i <y^A ^

• Va-»-v^ ei I J^-^l

d) hs.
oyi . b) sic.

<:) >_^4 misschien == dansen, vgl. Landberg, Ara-

bica^ in 29, 58, Etudes^ II 1014. ^) Hs. \;.Ji. <?)
hs.

^JutK

i) Gaz.^ 66, j sqq., iii, 7, /ó sq., 2Ó; San'^a^ — Raida 20 ;/«/ (vgl. bl.

137 n. 7), 186, <5 sqq., en .passim; vgl. Glaser's kaart Pet. Mitt.^ 1886, Taf. i.

2) Vertrek daarheen en aankomst aldaar op „Dinsdag", waarschijnlijk 6

Ramadan; te voren (f. 3i«): van „Vrijdag tot Maandag" in Atafit.

3) Gaz.^ III, 12^ 16 sqq., 154, /<5 en passim; Niebuhr, Beschrijving.^ 252

'W*. 21; vlakte aan de wadi, die thans Gail Hirran heet, E. Glaser, Pet.

Mitt.^ 1884, I72«f.; vgl. kaart
?<5., 1886, Taf, i.

4) Zie bl. 133 n. 6.
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Met het oog op de houding van al-Du'^am verliet al-Hadï

in den nacht van 23 Ramadan ')
Khaiwan en trok door

Atafit ^) naar Sirr Bakïl ^),
waar hij den volgenden nacht

verbleef. In den morgen op weg naar Bait Züd zijnde,

vernam hij, dat al-D-u'^am van plan was al-Naqïl ^) te be-

stijgen. Al-Hadï bezette nu de hoogte van dezen pas {rc^s

al-naqil). Toen al-Du^'am tegenstand bemerkte, keerde hij

naar Hamuda^) terug. Al-Hadï ging naar Bait Zud, terwijl

hij een wachtpost in den pas uitzette. Intusschen ontbood

hij Sa*^sa*^a b. óa^^far ter versterking. Toen al-Hadï na over-

nachting in Bait Züd 's morgens naar D-hyan ^) afdaalde,

kwam deze zich met een troep lieden uit de Bawn-vlakte

bij hem voegen. Terwijl men in genoemde plaats was, werd

er van de hoogte van al-Naqïl gesbhreeuwd, dat al-Du*^am

Bait Züd overvallen had. De imam begaf zich daarheen;
't was blijkbaar een loos alarm geweest : hij vernam er, dat

zijn tegenstander Naqïl Hamuda had bestegen. Hij trok

hem nu tegemoet en trof hem in Nagd al-Dïn^). Daar schaarde

hij zijn troep ten strijde ^)
en desgelijks ook al-Du'^am. Daarop

i) Lailat al-^timu'^a (even te voren: Donderdag li-sab^ ayyain enz.) li-sab^

layal baqiya fï sahr ramadan. '

2) Hij verrichtte daar salai al-fa^r en al-zuhr.

3) (^ö2t., 112, 77.

4) Al-Naqïl staat wel, zooals vaak, voor Naqïl -}- nom. loei", het woord

moet „pas" beteekenen, vgl. manqal^ Landberg, Arabica^ V io8.

5) ódz.^ ^^i?-) iii,/<5*; op Glaser's kaart, /.<:., even ten N. W. vanRaida;

Niebuhr, /. c. (Hameda).

6) Hs. ^^U^, een ander dan het Gaz.^ 83, 22 vermelde; waarschijnlijk

Dhahjan op Glaser's kaart, /. r., noordelijk van Raida.

7) Hs.
i;;«L\ai\; blijkens Gaz.^ 242, 20^ 2j, zuidelijk van óurfa en Du Qïn;

het laatste op de kaartschets in JS. Glasers Reise nach Mdi-ib^ BI. 3, O. van

Khamir. Het moet niet gezocht worden bij Dj. Dhin, kaart Glaser Z. O. van

Amran, ten Z. der Bawn.— Voor een in allen deele juiste beschrijving van

de zooeven vermelde bewegingen ware een nauwkeurige kennis van het ter-

rein noodig. Voor deze ontbreken de noodige gegevens.

8) Rechts de Mu^mirï's (van Wadi^a, Gaz.^ 69, /ó, 82, /f, 244, j), Khawlan

en de *^Ahra (naar f. 6ia infra, b infra, vgl. Gaz.^ 72, 26'^ hs.
\y^\)

van

Hamdan; centrum Rabfa en Suraim (beide wel van Wadi'^a, Gaz.^ 69, /jr;

Beni Sereem, kaart in Niebuhr, o. c.^
N. W. van Chamir, vgl. ib.^ 241, 252;

Beni Soreim, Glaser's kaart, tusschen Khamr en Reida) ;
links lieden uit Bait

Züd en al-Bawn.



140

verliet al-Hadi de slagorde, steeg van zijn rijdier, legde zijn

wapenen af, reinigde zich en verrichtte een verkorte salai,

onbekommerd om den nabijstaanden vijand. Vervolgens liet

hij een der mannen van al-Du*^am komen en zond hem tot

zijn heer met de uitdaging om den strijd door een twee-

gevecht te beslechten. Deze had hierin geen lustj hij zond

den bode terug met een welwillend antwoord en de mede-

deeling, dat hij geen oorlog wilde. De geopende onderhan-

lingen werden nu voortgezet. Ze dreigden een oogenblik
af te breken door een schermutseling, die op een der flan-

ken tusschen de inmiddels vooruitschuivende partijen ont-

stond, ^och op al-Hadi's bevel gestaakt werd. De bespre-

kingen liepen op een sulk uit: al-Du'^am kwam den eed

van gehoorzaamheid afleggen. Gezamenlijk begaf men zich

naar Bait Züd, vanwaar al-Du%m naar Hamuda vertrok.

Al-Hadi bleef er nog 3 dagen, per bode met al-Du^am on-

derhandelend over de definitieve regeling van den sulh.

Toen deze getroffen was, begaf al-Du^am zich naar Warwar^)

(Donderdag 29 Ramadan) ^).

Ternauwernood was deze overeenkomst beklonken, of het

optreden van al-Du^am's zoon Arhab ^) deed het opnieuw
tot een breuk komen. Hij maakte gemeene zaak met de

Banu Salman *). Dezen clan van Hamdan was de aange-

gane overeenkomst onaangenaam wegens tie sadaqat en

de door de sar'ta opgelegde beperkingen \ Ze beijverden
zich haar zoo spoedig mogelijk te verstoren en waren er

in geslaagd Arhab te winnen. Onder zijn aanvoering trok-

ken zij naar Khaiwan. Daar bevond zich Abu '1-Qasim

Muhammed b. al-Hadi met zijn broer Ahmed % Bij de

1) Zie bl. 107 n. i.

2) Sira^ f. 310—32(5 infra; Anba^ alrZ.^ f. 27/', 280.

3) Arliab b. al-Du'^am representeert ook een clan van Hamdan, Gaz.^ 201, /j»,

vgl. III, ig\ al-Du'^am komt meer voor in de stamgenealogie van Hamdan,
D. H. Muller, Südarab. Stud.^ 113 u. f. (Iklil)\ Naswan, ed. '^Azïmuddïn, 40 5

M. Hartmann, Die arab. Frage^ 323.

4) Salman van Arhab, N. O. van Khaiwan, Gaz.^ 244,^.

6) "Wanneer Muh. werkelijk, zooals al~Ifada^ f. öda; en H. W.^ II f. 520:

meededen, 32 jaar oud was, toen hij in 310 stierf, is dit bericht onmogelijk.

Doch ook hetgeen verder (vgl. bl. 143) van hem verhaald wordt, laat zich van
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nadering van den vijand betrok deze een kamp even buiten

deze plaats. Aan zijn eisch tot onderwerping weigerde Ar-

hab te voldoen
j
evenmin nam hij de uitdaging aan door

een tweegevecht met Muhammed het pleit te laten beslis-

sen. Deze deed een stouten aanval, waardoor hij er in

slaagde het gevaar van de Khaiwaners, die bij de overmacht

van Arhab het ergste vreesden^^ af te wendeii.

De vijand trok af naar Atafit ^). Daar was een deel der

bevolking op zijn hand. Toen stl-Hadï's walï, Abü '^Umar^),

de mannen tot verdediging bijeenriep, kwamen er slechts

weinigen op; onder degenen, die hem bijstonden, waren

lieden van Suraim en Rabfa. Arhab had ook nog steun

uit de dorpen van Arhab al-Sabï^ en Khiffan
'^j.
Abü '^Umar

was tegen de overmacht niet opgewassen; hij werd gedood

bij de bezetting der plaats.

Al-Du*^am heet dit verloop betreurd te hebben (igtamma);
evenwel begaf hij zich, wel nog vóór Warwar bereikt te

hebben, ook naar Atafit
^). Dit vernemende trok al-Hadï

des Vrijdags 30 Ramadan naar \^Ji^ (?) ^),
een plaats der

Banu Rabï'^a. Den volgenden morgen, op het feest van het

verbreken der vasten, liet hij door boden [surrakh] ^) den

heerban oproepen. Zijn mannen verzamelden zich twee da-

gen later
'). Geraadpleegd, rieden ze al-Du'^am te bekampen.

een 7-jang knaapje niet denken. Overigens kan al-Hadï, die in 298 op 53-

jarigen leeftijd stierf {JI. PV., II f. 2gl> supra), te dezer tijd (285) een zoon

gehad hebben van + 20 jaar.

i) Sira^ f. 32^ infra is er even sprake van een bezetting van Atafit door

Arhab en de B. Salman vóór het bericht over den aanval op Khaivi^an; het

is blijkbaar een anticipatie van de f. 330 infra, i> verhaalde vermeestering
der plaats.

2) Zie bl. 138.

3) Hiervan hooren we in ander verband, Sïra^ f. 360.
— Al-Sabï*^ en

Khirfan, Gaz.^ 82,^7 sq., Iio, // sq.; Niebuhr, o.
f., '249 (kaart: Churfan

en Sabbia); Z. O.-waarts van Khaiwan, E, Glasers Reise jtach M&rib^'El. 2 u. 3.

4) Hij kwam daar namelijk den dag van (of na) zijn vertrek uit Hamuda
aan {lailat al-^umtfa).

5) Anb'ïï' al-Z.
,

f. 280 infra : isJL> . Geen van beide lezingen bij al-

Hamdanï.

6) Vgl. over de sarhha Landberg, Arahica^ IV 17—8.
7) Slra^ f. 33<5: Maandags, laila

(1. li-talatï) khalat min Saivwal.
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Dicht bij Atafit geraakte al-Hadï
')
met zijn tegenstander

slaags. Het gevecht, dat nagenoeg den geheelen dag duurde

en aan weerszijden veel gewonden leverde, bleef onbeslist,

ondanks de welgeslaagde poging van al-Du^am om door

het uitloven van kleederen (tiyab ^)
en kiswa) een deel der

Bedawienen in al-Hadï's '^askar tot desertie te bewegen. Het

gelukte den imam echter de hierdoor ontstane verwarring
in zijn gelederen door persoonlijk voorbeeld te stuiten. Het

invallen van den nacht deed de partijen naar hun kampen

terugkeeren. Dat van al-Hadi bevond zich te (ijy» ^^"

plaats der Banu Rabfa. Wegens watergebrek verwisselde

hij het spoedig voor al-Darb
'*),

eveneens van de Rabï'^a,

een sterke plaats, waar hij zijn paarden eenige dagen liet

uitrusten. Daarna liet hij door sur7'akh een oproep doen

onder Hasid
^) tegen een bepaalden dag. Ze verzamelden

zich bij hem Donderdag 13 éawwal.

Intusschen had al-Hadï's zoon, Abu '1-Qasim Muhammed,
zich genoopt gezien om Khaiwan te verlaten. Dit moet

geweest zijn kort na den aanval van Arhab en de Banu

Salman op Khaiwan. Blijkbaar had het gebeurde in Atafit

oproerigen elementen moed gegeven. Abu '1-Qasim kon de

stemming niet bezweren. Op raad van eenigje masWikh als

Isma'^il b. al-Muslim, Yüsuf b. Mu^ad, Ibrahïm en Gitrïf

vertrok hij en voegde zich eenige dagen later bij^ zijn va-

der met een aantal SaM (Khawlan), die hij onderweg ge-

troffen had
^).

i) Centrum B. Rabï^a, B. Mu*^mir (vgl. bl. 139 n. 8), B. Sa'd (Khawlan);
rechts B. Suraim (vgl. ib.

5
viin wu^üh Hamdan wa-rigaliha^ Sira^ f. 34a infra) ',

links B. 'Ubaid (van B. Rabï^a).

2) Hs.: (5_^u.^ >^VJ. Het uitloven van kleeren wordt meer als krijgslist

aangewend.

3) Elders
(f. 380) Darb B. Rabï^a in onderscheiding van „al-Darb, een

plaats der B. Suraim" (f, 38/^), ook Darb B. Suraim (f. 39^) genoemd. Dat'b

beteekent „wal, muur, versterkte plaats", vgl. Landberg, Arabica^ V 285—6.

4) Een der beide groote stamgroepen van Hamdan vgl. Enz, des Islam^ s. v.

5) Muh. b. Sulaiman al-Küfï (zie bl. 121), de zegsman, bevond zich bij Abu

'1-Qasim. Na vertrek uit Khaiwan vertoefde men eenige dagen in een plaats

der
^. Mu'^mir, waar men lailai al-fitr (i éaww.) aangekomen was. Op weg

naar al-Hadf ontmoette men in L-h-w-z {Óaz.,^ I12, ó; hs.: ^^) Heden uit
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Op den genoemden datum ging al-Hadï met zijn man-

schappen op marsch. Daags daarna tegen den middag (sa-

lat al-suhr) stond hij weer dicht bij Atafit. Daar kwam het

opnieuw tot een gevecht. Al-Du^am was èn in ruiterij èn

in voetvolk de meerdere; bovendien had hij het terrein

in zijn voordeel ').
De dapperheid van al-Hadï en zijn zoon

vermochten niet een beslissenden uitslag te brengen. On-

verschrokken moet hij volgens een ooggetuige hebben stand

gehouden, niettegenstaande dat een vijand hem 25 maal

met zijn pijlen^) in pantser en scheenplaten trof. Zijn starre

weerstand verlamde den moed zijner aanvallers. Zoo ver-

telde Sa*^id b. Abi Sawra, een der geduchtste ruiters van

Yemen, die aan de zijde van al-Du^am vocht, naderhand

den levensbeschrijver, dat hij met 30 uitgelezen ruiters den

imam aanviel. „Maar al-Hadï weerstond onzen vereenigden

aanval; we rekenden hem met onze lansen van zijn paard
te kunnen halen en meenden, dat er niemand tegen ons

stand zou houden wegens ons vastberaden verzet. Maar bij

Allah, toen wê al aanvallend hem genaderd waren, ver-

droogden onze handen aan onze lansen; we konden ze

niet meer bewegen: Allah had onze gemoederen met schrik

en vrees vervuld. We weken daarop terug". Nu hier zoo

zichtbaar Allah's hand in het spel was, deed Sa^ïd de ge-
lofte nooit meer tegen al-Hadï te zullen strijden; later

'

gaf hij blijk van zijn dapperheid in dienst van den imam.

Kortom, al-Hadï's „stand" was geducht, ontzagwekkend,
Allah bevestigde er de waarheid en vernederde er de leu-

gen door, het was een van de teekenen van het imamaat
in hem

^).

al-Bawn. — Volgt met eenigszins abrupten overgang het verdere relaas van

al-Hadï's expeditie.

i) Opstelling van al-Hadï's troepen: rechts B. Suraim, B. Mu'^mir en

Khawlan; centrum B. Malik (Rabi'^a)*, links B. "^Übaid; in het geheel 30
ruiters en 700 man voetvolk. Bij al-Du*^am heeten de getallen resp. 230 en

2000; het terrein, waar hij stond, heette a;^\. Uitvoerige beschrijving van

het gevecht.

2) Geschoten van een (sic) J\:>,:> ^j,^ {Slra^ f. 35a supra).

3) Sïra^ f. 3501 infra: al-Hadï zou tot Muhammed b. Sul. gezegd hebbeu:
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Intusscheii viel er in het gevecht slechts één man; wel

waren er aan beide zijden veel gewonden, al heet het ook,
dat de pijlen al-Hadi's mannen

^niet deerden'). Het duister

scheidde de strijdenden. Al-Hadi trok naar Darb Banï Ra-

bi'^a, al-Du^am naar Atafit. Slecht weer hield ieder voor-

loopig in zijn kamp. Darb Banï Rabï'^a was niet rijk aan

water en had weinig zaadvelden. Men bracht echter in

's imams kamp graan en voeder en allerlei gerief. En wat

het water betreft, sinds al-Hadï's komst leverde de gaW^)
het door Allah's barmhartigheid [lutf] in overvloed: er kon

zelfs bij gezaaid worden. De Rabï'^a en Suraim, in wier mid-

den hij hier verkeerde, rekenden op zijn verlof om de dor-

pen van Arhab in al-Sabi^ en Khirfan ^) te mogen over-

vallen en hun dooden te wreken; tot hun ontstemming
stond al-Hadï hun dit niet toe. Hij liet door hen den weg
naar Atafit bewaken en geregeld 's nachts al- Du^am's woning
aldaar beschieten ^). Dit duurde zoo tot half Du '1-Qa"^da.

Al-Du^am had intusschen vele manschappen zien weggaan,
omdat ze, tengevolge van opgedane schade als verlies van

paarden, er genoeg van hadden of omdat ze niet langer
verkozen zouden hebben te vechten tegen „den zoon van

den Gezant Gods"; zelf zou hij hen, die, hem in dezen

strijd gewikkeld hadden, vervloekt hebben. Door al-H|dï

uitgezonden Rabfa en Suraim, die al-Du*^am's weermacht

zouden verkennen,- stootten op diens troepen en dreven,

met behulp ,
van ontboden versterking, hen met veel ge-

wonden naar het dorp W-hal terug. Besloten om al-Du%m

aan te tasten, liet al-Hadï nu aanstonds zijn heerban op-

roepen. Op 't vernemen hiervan verliet al-Du'^am in het

i) De vijand vocht ook met steenen, il).\
zie bl. I2I n. 2.

2) Glosse Sira^ f. 360; supra: ^y^\ j\i^\ \b\ aaV» \^\. Volgens Glaser,

Pet. Mitt,^ 1884, 173(5 N., en E. Glasers Reise nach Marib.^ 12^, is gail^

in onderscheiding van sail^ een steeds stroomend water, 't zij bron, beek of

sti;oom. Lisan^ s. v, : „stroomend water".

3) Zie bl. 141.

4) We hooren in 't voorbijgaan (5frö, f. 36(5 supra) van betrekkingen van

al-D. met zekeren I. al-'^Agamï, die volgens f. 300 er steeds op uit was al-

Hadï afbreuk te doen en evenals Hubais (zie bl. 135 v.) door zijn verwen-

sching den dood vond.
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laatst van Du '1-Qa*^da ^)
Atafit. Hij vertrok naar Khaiwan

;

hij stond in verkeer met lieden uit deze plaats en men
had hem verzocht daarheen te komen.

Al-Du%m's aftocht was voor de Rabï'^a en Suraim een

gereede aanleiding om in Atafit te plunderen, in de ver-

onderstelling, dat hun dit stellig geoorloofd was. Klagende
beroofden brachten al-Hadï spoedig op de hoogte van het

gebeurde. Het griefde hem zeer en maakte hem zeer mis-

moedig, zou hem zelfs tranen en istir^a^'s ontlokt hebben.

Deze ongebondenheid en wellicht mede al-Du'^am's slepend

verzet, dat, zooals we zullen zien, zijn gezag elders in ge-

vaar bracht, schijnen hem hier een oogenblik te hebben doen

twijfelen, of hij wel ooit in dit land iets bereiken zou ^).

Doch zijn raadslieden Muhammed b. Sulaiman en Muham-
med b. Sa"^ïd wisten deze stemming te bezweren, rieden

hem de wandaders met zachtheid (rifq) te behandelen en

hen tot boete (tawba) te bewegen, 't waren immers d^rab

^uhhaly tuchtelooze Bedawienen! Toen hij daarop inlevering
van het geplunderde gebood, voldeden de meesten daaraan

gewillig. Toch bleek het noodig den eisch te herhalen. Te-

gea/Arafa-dag liet hij daarom de lieden bijeenkomen om
hen op aanschouwelijke wijze van ongelijk te overtuigen.

Hij liet namelijk een groot houtvuur aansteken en beloofde

kleederen en allerlei gerei. («/0: wa-mata^) aan dengene, die

zich in dit vuur zou begeven. Toen men opmerkte: „Wat
baat dat goed hem, die in 't vuur gaat !", antwoordde hij :

„Welnu, wat drijft u dan tot daden, die u in het vuur

brengen? Vreest Allah en geeft terug, wat ge hebt van de

goederen der Muslims! Gehoorzaamt mij, dan breng ik u

in het Paradijs!" Eenstemmig betuigden ze daarop hem te

willen gehoorzamen en bereid te zijn om voor hem te

sterven. Na een paar dagen konden de beroofden hun

eigendommen in ontvangst te nemen
^).

i) Woensdag ïi-ayyam baqiyat (superscr. baqiya\ dus waarschijnlijk 25 Du
M-Qa'^da.

2) Slra, f. 370: ^U\ ^Vi "J_, ..r^\ o* ^ ^-«Jf- a5 J^ ^ jIU jVa

3) Sïra^ f. 32^ infra—380 supra; Anba' al-Z.^ f. 280, b.

10
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Intusschen was in San^a^ het gezag overgegaan in han-

den van Abu '1-^Atahiya ''Abd Allah b. Bisr % „een der

vorsten en sultans van Yemen". Hij was, zooals we nog
zullen zien, verwant met de Al Tarïf, cliënten der Ya^fu-

riden ^). Deze laatsten moeten daar tijdelijk op zijde ge-

drongen zijn; bijzonderheden daarover vernemen we niet.

Abu 'l-*^Atahiya heet walï van San%^ en haar maMalïf;
mogelijk erkende hij in naam den ^Abbasidischen khalief.

Overigens trad hij op als vorst: hij had een wazïr, Mur
hammed b. Abï ^Abbad al-Tamïmï, die met Umayya b;

Sadüs b. Saiban over zijn diwan stond
;
zonder hun raad

ondernam hij niets ^).
Abu 'l-*^Atahiya *) en zijn wazïr waren

met al-Hadï in briefwisseling getreden; zij heeten hem
uiterst welgezind geweest te zijn en zijn imamaat erkend

te hebben ^). De aanleiding tot deze onderhandelingen zal

wel geweest zijn, dat het in het belang van Abu '1-^Ata-

hiya was, dat al-Du%m, die ook vroeger getracht had een

rol in San'^a^ te spelen °), onschadelijk gemaakt werd. Het

resultaat er van was, dat de heer van San^a^ den imam
ruiters en voetvolk toezegde. In afwachting van dezen

steun verplaatste al-Hadï zich van Darb Banï Rabï'^a naar

al-Darb der Suraim ').
Het vlotte daarmee' niet al te. best;

in het laatst van Du 'l-Hiéé^ moest zijn vertrouwde Mu-
hammed b. Sulaiman op zijn last naar San%^ om de toe-

gezegde ruiters los te krijgen. Hij was i of 2 Muharram
286 terug in Darb Banï Suraim, vanwaar uit al-Hadï in-

tusschen nog een excursie naar al-Bawn en elders gemaakt
had, zonder voorshands veel bereikt te hebben. Het bleek,

dat er in den g-imd van Abu 'l~*^Atahiya weinig lust bestond

i) Bahgat al-Z.^ f. ii^b\ Abu 'l-'^Atahiya b. al-Ruwayya al-Madhigï {nisba

iü marg.); al-Kifaya^ p. 29, <^ó sq. : al-'^Atahiya b. al-R. al-M. (beide hss.

zonder vocalen). Deze naam berust denkelijk op een verwarring met Abu
'l-'Asïra b. al-Ruwayya, die Sïra^ f. 30;,

vermeld wordt (vgl. Gaz.^ 108, JO—14).

2) Vgl. bl. 106.

3) Sira^ f. 2b.

4) Vgl. 118 n. I.

5) &>«, f. 38^: d.La.9_j 4>UV) ^^^ A.1Jc J_j <U9
VjS-jj

....

6) Zie bl. 107 v.

7) Zie bl. 142 n. 3.
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om zich onder de strakke tucht van al-Hadi te stellen ^).

Aan zijn bevel om zich naar den imam te begeven werd

slechts gedeeltelijk en schoorvoetend voldaan. Hun tegenzin

ziende gaf hij er de voorkeur aan om zijn broer óarrah ^)

met 50 ruiters te zenden. Deze kwamen tegen het einde

van Muharram in Darb Banï Suraim.

Deze samenwerking was al-Du'^am alles behalve aange^
naam. Hij vond het bevreemdend, dat hij „zwart", Abu

'l-*^Atahiya daarentegen „wit" geworden was, terwijl hij

toch voornemens was niet (meer) te strijden tegen den

zoon van den Gezant Gods
^). Hij had namelijk ook brie-

ven gericht aan al-Hadï, toen deze nog zijn kwartier te

Darb Banï Rabfa had, volgens welke hij onder beding van

de belastingheffing en het bestuur [^ibaya en wilaya) van

een zeker gebied {pd'd al-balad) zijn verzet wilde laten

varen. Maar al-Hadï achtte het zich niet geoorloofd hem een

span af te staan, zoolang hij niet tawba gedaan had en tot

het „rechte en richtige" (al-hagq) was teruggekeerd.
Versterkt door óarrah b. Bisr *) en zijn ruiters toog al-

Hadï uit ter onderwerping van Khirfan en al-Sabi*^ ^),
waar

stamverwanten (banu ^amm) van al-Du'^am woonden. Bij

aankomst bleek de vooraf tot gehoorzaamheid gemaande
bevolking in de bergen gevlucht te zijn. Op aanbod van

aman verschenen er eenige notabelen (mas^ikh). In hun

1) Slra^ f. 38rt infra: ^ «iL W ^s^\i\ ^^yV-i \j^ J^X\
pi jl düi^j

C^ u_^ ^j "^'^
jtV^fr

^W u*^ cr^^^ J^V*^ i^j Cr^^ ^]^ ^jJb^ -u*\3^

ojS
U — Ook Isma'^ïl b. al-Muslim (zie bl. 142) was reeds voor al-Hadï naar

Abu 'l-*^Atahiya om versterking geweest. Hij had eenige lieden meegekregen
en bleef in Raida de rest van den ^aslmr afwachten.

2) Stra^ f. 38^ supra: r-\ j?- .

3) Sira^ f. 38^: Tot zijn verzamelde gezellen en de Khaiwaners zou hij

gezegd hebben: y\ .^\^ (hs. \:>y^) \Vj^ .^-^^Vjl ^>^\ ^>. ^_^'\

^J"^^^ J-?-*-^ Cr»^ Jï^^ ^*\ vj^'js- J-ï-9 ^^ ^"^ (hs. \%^) vil* ^*\i»\\

^^ \$Ju (hs. J^V.) lè>\',^^ viU
J3\i.'_5 J."\i^ Jj <,\!ip] ^*J Jll» oA>*'

5) ld.: Kharfan; vgl. bl. 141, 144.
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tegenwoordigheid liet de imam stroo en voeder, dat de

manschappen van Abu 'l-*^Atahiya zonder verlof uit de ver-

laten dorpen gehaald hadden, ter plaatse terugbrengen en

het koopen voor een hem billijk lijkenden prijs. Hij dreigde

herhaling van zulk een overtreding met handafkapping te

zullen straffen. De mas^ikh heeten vol lof over al-Hadï's

rechtvaardigheidszin ^adl) teruggekeerd te zijn. De vluch-

telingen zochten nu hun dorpen weer op. Na de eeden van

onderwerping afgenomen te hebben en zijn walï's beëedigd
te hebben aanvaardde al-Hadï den terugtocht naar Darb
Bani Suraim.

Aan deze onderwerping bemerkte al-Du*^am, hoe zijn ge-

zag aan het tanen was. De imam besloot weer tegen hem
te velde te gaan, nu naar Khaiwan. Zijn sawarikh riepen

manschappen bijeen in het begin van Safar; met een groot

leger, waaronder Abu '1-^Atahiya's contingent, toog hij op
marsch en nam kwartier in Hüt \

Waarschijnlijk zag al-Du'^am in, dat verdere tegenstand
niet meer baten kon. De door hem bijeengeroepen bewo-

ners van Khaiwan en de Salman bleken bovendien niet

eenig ten aanzien van de houding, die men tegenover den

vijand zou aannemen, 't Einde was, dat al-Du^am verklaarde

het verzet voor goed te willen opgeven en naar zijn woon-

plaats, Gruraq^), terug te keeren. Door eenige voorname

Khaiwaners liet hij al-Hadï van zijn vertrek daarheen ver-

wittigen. Deze afgevaardigden verzochten meteen om am-

nestie voor hun woonplaats. Een dag later kwam de imam
in Khaiwan. Daar hield hij daags na zijn komst in de mos-

kee een toespraak, waarin hij de trouweloosheid en afval-

ligheid der Khaiwaners geeselde en hun zucht naar wereld-

sche genietingen (muziek en wijn) laakte en vooral deed

uitkomen, hoe zij Allah dankbaar hadden te zijn, nu hij

van zijn macht om een zware straf op te leggen voor

dezen keer geen gebruik meende te moeten maken. Ver-

i) Gaz.^ 82, 20^ 112, 6\ Naswan, ed. ^Azïmuddïn, 29; zuidoostelijk van

Khaiwan, E, Glasers Reise nach M&rib^ BI. 2 u. 3.

2) Gaz,^ 83, j", III, 7, een marktplaats van Bakïl; het behoorde tot de

óawf en al-D. was er naede beleend door de Ya%riden, Naswan, 20, 18 sqq.;

Yaqüt, III 787; Sïra^ f. 39« infra: Garaq.
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volgens nam hij opnieuw de eeden van gehoorzaamheid af.

Omtrent al-Du%m kwam er bericht in, dat hij in zijn ge-

west het hayya ^ala khairi 'l-^amal in den adan liet in-

voegen, de wettelijke straf toepaste bij overtreding van

het wijnverbod en openlijk „maande tot het goede en

het slechte verbood". Hij gaf ten slotte den wensch te

kennen om een ontmoeting te hebben met al-Hadi ter af-

legging van den eed en tot het doen van taivba. In de

omgeving van Khaiwan had deze samenkomst plaats; al-

Du'^am en verwanten (zoon en banu '^amm) bezwoeren er

hun gehoorzaamheid. Op verzoek voegde al-Hadï hem een

walï toe en wel Abü óa^far Muhammed b. Sulaiman. Al-

Du*^am
,
betoonde zich loyaal, vermeldde al-Hadï in dQ khutba

en werkte samen met den walï in de handhaving van de

sarfa, met name ten aanzien van het wijngenot *).

Ofschoon er kortelings tijding gekomen was, dat de on-

derdanigheid in de omgeving van Sa^da te wenschen over-

liet
^), bleef al-Hadï nog in Khaiwan. Met vreugde vernam

hij er de aankomst van ongeveer 50 muha^irün uit Taba-
ristan. Een bewijs, met hoe groote belangstelling men in

het hooge noorden den zoon van AUah's Gezant volgde !

Aangekomen met de pelgrims, vertoefden ze eenigen tijd

in SaMa en gingen zich vervolgens in Khaiwan bij al-Hadï

voegen. De vorderingen, die de imam maakte, zouden

de stemming meer en meer tot hem hebben doen over-

hellen 3).

Tegen de sexueele moraal indruischende gebruiken ^), in

1) Sira^ f. 380—400.

2) Zie bl. 159.

3) Sïra^ f. 40^, 9-/3-.

4) Ib.^ f. 43<5, 14 sqq.:
^\^\ J\5 ^^ ^, jj^^ ^tJo ^yaS>A Jfl.\ ^i^

.^•A-a 4_aJ\J ,_i^\\ .^\j ^^^J^ ^J^ -^j\ J\ pi 5jv~* ^c p^c*^ V^
^^Vl.

^J_jJk
'^^

J> -h (j ^fr"]} y^> ^y}j \^'* Ia^* '

Tifj" u^^ij V^*-.>-j V^^Wj ^J-c

Vgl. Landberg, Arabica^ IV 25 suiv,, Etudes^ II 907 suiv.
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zwang bij de bevolking van al-A^süm
'),

heeten de aanleiding

tot een van Khaiwan uit ondernomen tocht naar deze ruim

een dagreis verwijderde plaats. Tegen haar bewoners a^chtte

al-Hadï ^ihad eerder noodig dan tegen de Rïim. Begin óu-

mada I
•^) 286 trok hij langs Atafit naar Bait -m^ '^).

De

voornaamsten dezer plaats, die tot al-Du*^am's gebied be-

hoorde, hadden reeds schriftelijk hunne aanhankelijkheid

betuigd. Nu bracht men al-Hadï persoonlijk de huldiging.

De ^ihad tegen al-A^süm kostte geen bloed. Op 's imams

boodschap kwamen er afgevaardigden, die een ernstige be-

risping ontvingen wegens de gewoonten van hun dorp.
Met zware bestraffing dreigde al-Hadï, zoo deze niet van

stonde af aan ophielden. Den vrouwen schreef hij sluiers

voor
;
ook Bedawienenvrouwen mochten niet meer met ont-

bloot gelaat de markten bezoeken *).

In het laatst van óumada I, op een Vrijdag ^),
verliet de

imam Bait »^. en bereikte denzelfden dag Atafit. Na een

sulh tot stand gebracht te hebben tusschen dè Rabï^a en

de lieden van al-Sabï*^ en Khirfan, waarbij de eerstgenoem-
den 900 dïnar weergeld voor een gedoode kregen, vertrok

hij des Zaterdagmorgens naar Khaiwan, waar hij in den

i) Naast '^Asuman, vgl. Gaz.^ 69, 14 en N., 1 12, 9 ;
Anbc^ al-Z.^ f. 29a :

o\t,.«a.*i\

2) Op een Zaterdag, dus wellicht 5 6um. I.

3) De uitspraak van den naam is niet vast te stellen.

4) Sïra^ f. 44a, 9 sqq. :

^j>, \y_^-^j 5^-^^ (3 ^^ \y'^^^ JU?^^ j^** ^. •••

y AÜ\
j\5 ^Toèij cn^. % ü'r'^. ^j? cf^-^>^^

'^^^\ '^^^ l^-^^ "j-^^^

lyrj-yi ^j O^^ (3 :>\jj ^_^i^'^ ^y^c- ^]^ ^\*VseL-\^ e^.U >iJUjlj_j "^dÜi ^J^

^j»j}èMj ^ycZ ^J^ V^ (hs. t5Ji\) ^y,J^\ Jlc^l
iüAiZ ^y> c^toj»J.c^j ^*V-J

dl\j> \&'\\
\y\'^ ^\j^^ ^J^,

— yS^' Snouck Hurgronje, Twee populaire

dwalingen^ Tijdschr. voor Taal-^ Land- en Volkeitk. van Ned.-Indi'é^ 5^^

volgr., I 365 vv. (1886)5 Mansour Fahmy, La condition de la fettime^ etc.

(these, Paris 1913), 58 suiv.

5) Mogelijk 25 Óum. I.
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loop van dien dag aankwam *).
Al-Husain b. al-Hasan ^)

bleef als ^amil in Atafit.

Kort daarop ^) riepen berichten over onrust in Nagran
al-Hadï voor eenigen tijd v^Qg % Den doortocht naar de

oproerige streek benutte de imam om in het belang der

rust in het gebied zuidelijk van SaMa nog eenige regelin-

gen te treffen. Zoo bepaalde hij een ontmoeting met al-

Du^^am in de balad der Banu Salman. Van hen was name-

lijk een betuiging van gehoorzaamheid nog achterwege ge-

bleven : ze verwachtten niet veel goeds wegens hun aanslag

op Abü *^Ümar in Atafit^), Na Khaiwan onder de hoede

van zijn zoon Abu '1-Qasim gesteld te hebben, vertrok al-

Hadi naar "^lyan ^),
waar al-Du^am uit Gruraq aankwam. Daar

verleende de imam op al-Du'^am's verzoek aman aan de

Salman en liet hen den eed van onderdanigheid afleggen.

Zijn tocht voortzettend, aanvankelijk vergezeld van al-

Du^am, kwam de imam, na overnachting te al-'^Assa '),
in

Asal ®) in Bilad Khawlan, waar hij vrede wilde stichten

tusschen de Salman ,en de Khawlan, van welke de eersten

2 gedooden der laatsten te hunnen laste hadden. Terwijl
al-Du*^am zou opkomen met een troep Salman, liet al-Hadï

de Khawlan oproepen. Deze verschenen in grooten getale ;

met hen waren ook de samensteller der Slra en zijn vader.

Na een onderhoud met de walï's der gedooden, vroeg de

imam de Futaimï's
^)

en Yarsumï's naar hun zienswijze
over zijn afspraak met al-Du*^am en de Salman. Ze ver-

klaarden de schikking geheel aan hem over te laten. Nadat,

i) De tijd voor den sulh lijkt wel wat erg beperkt, te meer daar er sprake
is {Sira^ f. 440, j8) van het ontbieden van de bewoners van al-Sabl*^ en

Khirfan.

2) Van de Wald "^Abbas b. "^Alï, gewezen walï van Saqin, vgl. bl. 159.

3) Zondag 10 Óum. \ly Tabellen: Zaterdag.

4) Zie bl. 160 V.

5) Zie bl. 140 V.

6) Gaz,^ 83, j», HO, /ó, //, bewoond door Salman, 244, 4. 'Ajjan in E.

Glasers Reise nach Miirib^ Bl. 3, aan een zijtak van W. Madab, N. O. van

Khaiwan.

7) Gaz,^ 83,^5, 1 14, j-, 7, 755 het moet oostelijk van Sa'^da liggen.

8) Sïra^ f. 970: supra: Asul, 2 mil van Sa'^da
5 (^0:2., 114,2, 126, /j», 245, /ó.

9) Zie bl. 118.
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ter vermijding van een botsing, voorzorgen genomen waren

om Khawlan en Hamdan voorloopig gescheiden te houden
*),

toog al-Hadï met de voornaamsten der Khawlan en de

walï's naar Madab
'^)

ter ontmoeting der andere partij onder

leiding van al-Du^am. De plechtigheid werd door een tee-

ken des hemels verhoogd. Het was namelijk een snikheete

dag {kaflr alsamüm) en de plaats van bijeenkomst scha-

duwloos. Aan den overigens geheel helderen hemel ver-

scheen echter een wolk, die boven het hoofd van al-Hadi

c. s. hangen bleef [rakadat) en haar schaduw uitspreidde
tot den avond

^).
Toen de imam den sulh geregeld had,

trok hij verder naar Sa*^da, waarheen al-Du^am zijn zoon

Muhammed met 26 ruiters medezond, terwijl hij zelf naar

zijn woonplaats ging %
Na bestraffing der tuchteloozen in Na^ran en een kort

verblijf in SaMa keerde al-Hadï midden Rag;ab ^)
in Khai-

wan terug. Eenige dagen na zijn aankomst ondernam hij

een tocht naar al-A^na (?) \ bewoond door Banu Mu'^mir,

waar de bevolking reeds voor zijn vertrek naar Na^ran

onderling slaags was geweest. Hij had toen Abu '1-Qasim
het herstel der orde opgedragen; dientengevolge waren er

een aantal belhamels in Khaiwan gevangen gezet. In zijn

afwezigheid had Abu '1-Qasim een verzoening bewerkstelligd,
het weergeld {diya) voorgeschreven en de gevangenen los-

gelaten. Deze begonnen nu de streek onveilig te maken.

Van uit Hüt liet al-Hadï de onruststokers tot onmiddellijke

onderwerping manen. Met hun antwoord, dat ze 'naar Abu

i) Muh. b. 'Ubaid Allah had bevel de Khawlan te Naqïl al-'^Agala, oos-

telijk van de plaats der ontmoeting, te houden.

2) Gaz.^ 83, 7, iio, 18
^
aan gelijknamige in den óawf uitloopende wadï,

167, /j 5 vgl. E. Glasers Reise nach Mdrib^ BI. 2 u. 3.

3) Deze legendarische trek zou kunnen berusten op de materialiseering van

een traditie als Bukh., I^. al-Zakat^ Bab 16:
^Y,\iaJ,

i»u- \\5 »La ^U r^ " •

l\ \:>\t
|.U\
i ^^ Jii '^i pi

i\i i <üj\. Zaid b. 'Alï beschaduwd door

een zich met hem verplaatsende wolk, vgl. Maq.^ 160, 7 sqq.

4) Sira^ f. 43(J, 14—450 infra; Anb'S' al-Z,^ f. 290.

, 5) Vertrek uit Sa*^da Zondag 16 Ragab; Tabellen: Zaterdag; aankomst 18

Raéab. Vgl. bl. 161.

6) Hs. U>-V^. — Vertrek op Zaterdag, dus waarschijnlijk 23 Ra^ab.
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'1-Qasim zouden gaan, en daarna, dat ze tot hem zouden

komen in Khaiwan, was hij niet tevreden. Hij zette zijn

eisch klem bij , door Rabi^'a en Suraim op te roepen. 3ij

deze gelegenheid geraakten er sommigen in tweestrijd :

zouden ze hun eed aan al-Hadï houden of zich aan de

zijde van hunne verwanten [banu ^amm) scharen? Er was

inderdaad iemand, die tot ontrouw opwekte. Allah 's gericht

zou hem echter met ziekte en dood geslagen hebben. De
rebellen bleven intusschen, ondanks hernieuwde aanmanin-

gen, koppig, zoodat al-Hadï na een inspectie bij al-Birka

al-D-mriyya er toe overging zijn manschappen buiten Hüt
in vechtorde op te stellen \ Hiervoor zwichtten de weer-

spannigen.; hun bode kwam met het bevel terug, dat zij

zich bij den imam hadden te melden. Ze verschenen, ter-

wijl al-Hadï zich had afgezonderd van het gros zijner troe-

pen, dat bevel had zich ter plaatse van al-Gr-b-y-b ^) in

slagorde te houden. Al-Hadï verklaarde terwille van Hasid

en Hamdan zooveel geduld met hen te hebben gehad. Dit

is wel zoo te verstaan, dat hij zich genoopt zag de gevoe-
lens dezer groepen niet te kwetsen door hen tegen ver-

wante clans in den strijd te voeren. Toen dan ook de aan-

wezige Hasid het verzoek deden hun om hunnentwil ver-

giffenis te schenken, willigde hij dat dadelijk in. Donderdag
28 Rag;ab keerde hij naar Khaiwan terug.

Weldra echter vernam al-Hadï weer van vijandelijke plan-
nen. Men zou nu Khaiwan aanvallen. De aansporing daar-

toe heette van lieden in deze plaats zelf uitgegaan te zijn.

Zondag 15 Sa'^ban vertoonden zich na de morgen-salat een

300-tal vijanden op den nabijgelegen berg '^j.
Door Abu

'1-Qasim liet de imam een onbesuisden aanval van een deel

der bevolking beletten. Hij moest ook bedacht zijn op
vijandelijkheden van tegenstanders ter plaatse. Na indeeling

i) Links al-Hus. b. al-Has. al-'^Alawï, B. "^Ubaid (Wadi'^a) en lieden uit

Atafit; rechts Ism. b. al-Muslim (zie bl. 142), de Khawlanï's en de 'Ahra

(zie bl. 139 n. 8); centrum Muh. b. ''Abd al-Malik b. Tarïf al-Wadi'ï (van
Wadi'^a in Na^ran), Rabfa en Saraim; vóór het centrum al-Hadï met de

Tabarï's.

2)' Wellicht dezelfde plaats als al-'^Ubaib, Gaz,^ 112, ó.

3) Khaiwan lag aan den voet van" een berg, I. al-Mugawir, f. 14.6a.
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van zijn manschappen *) slaagde hij er in de aanvallers, die

schietend en steenen werpend ^) bergafwaarts kwamen, op
de vlucht te drijven. Eenige gevangenen werden weer vrij-

gelaten.

Na dezen aanval zond al-Hadï een sarikh uit. Op zijn

roep kwamen des Dinsdags ')
een menigte Rabï'^a op. Den

volgenden Vrijdag sprak Abu '1-Qasim in de khutba een

krachtige aansporing tot ^ihad uit. , Niet ten onpas, want

reeds den dag daarop, 2 1 Sa"^ban, werd de berg bij Khaiwan
door de Mu"^mirï's opnieuw bezet. Al-Hadï trok uit tegen
hen door de wadi % waar hij al-Husain b. al-Hasan, den

walï van Atafit, ontmoette, die met Rabï^a en Suraim te

hulp kwam. Toen hij zich tot vechten gereed maakte,
bedachten de aanvallers zich. Een afvaardiging der voor-

naamste saikhs kwam verzoeken om, evenals zij, van vijan-

delijkheden af te zien. De saikhs van Khaiwan en nota-

belen van Hamdan en Khawlan ondersteunden dit verzoek

dringend. Onder dezen druk voldeed al-Hadï er aan, ten

ongenoegen van de Tabari's en andere gezellen. De Khai-

waner saikhs, die bij hun bemiddeling op zich genomen
hadden de rebellen eens ernstig te wijzen op het verkeerde

hunner houding, kweten zich van deze taak en brachten

hun verzoek om aman over. Zij deden voor de berouw-

voUen een beroep op des imams edele gevoelens en ver-

gevensgezindheid (fadl, rd'fa en rahma) met een herinne-

ring aan de hulp, die deze eens geboden hadden tegen
Atafit ^). Er werd hun straffeloosheid verleend

; Vrijdag 27
Sa^ban boden zij hun verontschuldigingen aan en hernieuw-

den hun bat^a. Na het herstel der rust bleef al-Hadï in

Khaiwan.

Eene lacune in het handschrift der Slra ^) belet nauw-

i) De Tabarï ruiters verdeelde hij over de vleugels; rechts plaatste hij

verder Khaiwaners, links San*^ani's (van Abu 'l-'^Atahiya ?), bij zich in het

centrum ruiters van Hamdan e. a. uit Khaiwan, aan onbereden manschap

Khaiwaners en de overige Tabari's.

2) Vgl. bl. 121 n. 2, 144.

3) D. i. 17 Sa'ban (286).

4) Vgl. E. Glasers Reise nach Marib^ BI. 3.

5) Vgl. 142 n. I, 143 n. I.

6) F. 5i« ontbreken 8 regels, f. 51/^ is blank; rand:
'"^V^ (3 i/'W.

•
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keurig vast te stellen, wat de aanleiding was van een vol-

genden straftocht van den imam. Uit het vervolg blijkt,

dat er sprake was van verzet in al-Q-s-y-b (?) ^)
en van een

nachtelijken aanval door zekeren Ibn al-Dahhak c. s. op
Khaiwan, waar zich Abu '1-Qasim bevond, wiens qa^id een

nederlaag leed. Blijkbaar had deze overval plaats, terwijl

al-Hadï ter onderwerping van al-Q-s-y-b naar Atafit ^) ge-

trokken was. De tekst zet weer in met het bericht, dat al-

Hadï uitgerukt was om de woningen der oproermakers '')
te

gaan vernielen, 't Schijnt, dat hierop het sporadisch verzet ter

plaatse in een algemeen omsloeg *). Daags na zijn aankomst

kwam het tot vechten. De vijand bevond zich in een dicht-

begroeide wadi, waar al-Hadï van zijn ruiterij geen goed

gebruik kon maken. Bij zijn nadering werd hij aangevallen;

zijn ruiters vluchtten. Met drie slaven hield hij stand; hij

steeg af en vocht met zwaard en schild. Op zijn voorbeeld

vatte zijn linkervleugel moed en keerde terug. Nu werd

de vijand in zijn versterking teruggedrongen. Intusschen

had zich de geheele troep weer verzameld. De bevolking

vroeg nu om aman, onderwierp zich en zag lijdelijk toe,

dat de bewuste woningen verwoest werden.

Op zijn terugtocht naar Atafit ontmoette hij dicht bij

deze plaats een ^askar, die Abu '1-^Atahiya uitgezonden
had bij het vernemen van zijn oorlog tegen al-Q-s-y-b en

den overval van Abu '1-Qasim door Ibn al-Dahhak. Daar-

mee begaf hij zich naar Hüt en liet daar de woning ver-

nielen van een handlanger van Ibn al-Dahhak; van het af-

bouwen van zijn wijnstokken zag hij af, toen de bevolking
voor hem tusschenbeide kwam. 's Anderen daags toog hij

naar al-G-b-y-b op zoek naar Ibn al-Dahhak. Van de ge-
vluchte bewoners werden wijnstokken en woningen neer-

gehaald. Een afvaardiging van saikhs, die al-Hadï welgezind

1) Sïra^ f. 52^: _,^\ en
^^...g.\\ ,

f. ^^b^ 10:
^„..„..aU met ''

op de ^^;
wellicht al-Qusub, Gaz.^ 69, /j", 112,7, bewoond door MuWr.

2) Er is nu alleen van een terugkeer hierheen sprake (zie ben.)

3) Sira^ f, 52a:, /, onnauwkeurig üu -Xi» .

4) Sira^ f. 52« supra: ^ \^ ^_ji\ ^,^ ^J:i\ ^ij ^^^ ^J^J!^ ^y. ^j
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waren, verwierf aman. Onder de nu voor den dag komende
bewoners ontbrak alleen Ibn al-Dahhak. Hij heet een „on-
beteekenend jongman zonder verstand" [sabiyya^^ d(flf<^'"'

la

'^aqla lahii). Met een kleine bende Khaiwaner slaven hield

hij zich op in het gebied der Mu'^mir. Na ter plaatse de

eeden van gehoorzaamheid afgenomen te hebben kwam al-

Hadï I Du 'l-Qa'^da in Khaiwan terug ').

Tijdens deze onderneming had al-Hadi van zijn broer

^Abd Allah tijding ontvangen over afvai der Balharit in

Nag;ran. Hij had daarop bericht spoedig zelf te zullen over-

komen. In het begin van Du '1-QaMa trok al-Hadï dan

ook naar Sa^da om zich daar tegen de weerspannigen van

Na^ran uit te rusten ^).

Abu '1-Qasim Muhammed bleef met de manschappen van

Abu 'l-*^Atahiya in Khaiwan achter
'^),

Ibn al-Dahhak, die

bij sommige kwaadwillige Mu^mirï's medewerking vond, ging
voort met zijn handlangers de streek onveilig te maken en

de weerloozen [al-du^af^) te kwellen. Abu '1-Qasim moest

zelfs Khaiwan een oogenblik ruimen
*).

De tijding der over-

winning van zijn vader op de Balharit^), die hij na eeni-

gen tijd ontving en die hij met krijgslustige verzen beant-

woordde ^), wendde hij aan zoowel om medestanders in

hun houding te sterken als om vijandige neigingen in het

gebied onder zijn beheer te onderdrukken. Zoo schreef hij

aan de tegenstrevigen zijner onderzaten, met name aan de

Mu^mir in al-Sirr \ over den slag, dien al-Hadï met Allah's

hulp den Haritï's had toegebracht en maande hen terug te

i) Slra^ f. 470:
—

490, 50^
—

52(5 infra; vastgeknoopt aan de mededeeling

over Abu '1-Qasim's khutba (vgl. bl. 154) worden er f. 49<5
—50^ supra

eenige anecdoten (meest op gezag van Muh. b. Sulaiman) verhaald betref-

fende de werkingen van al-Hadi's baraka en Allah's strafgericht over tegen-

standers.

2) Ib,^ f. 57^,9 sqq. Zie bl. 161—3.

3) Ib.^ Lc.

4) Er zal in Khaiwan wel iets meer voorgevallen zijn dan het als aan-

leiding tot Abu '1-Qasim's vertrek vermelde feit, dat lieden in dienst van

I. al-Dahhak's tante (^amma\ vrouw van al-Du^am, een put in Khaiwan on-

bruikbaar maakten door er teer in te werpen.

5) Zie bl. 167.

6) Sïra^ f. 69^, 8—20'^ na al-qatla al-awtvala (sic) der Balharit.

7) Vgl. Gas.^ 112, 6.
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keeren „tot Allah", niet langer zich te buiten te gaan in het

slechte {al-tamadl fi ^l-batil) en de slavenbende van Ibn al-

Dahhak te verdrijven. In de verzen, die dezen raad vergezel-

den, trachtte hij hen tevens te paaien door te herinneren aan

de dapperheid door Hamdan betoond in dienst van *^Alï
'),

terwijl hij daarnevens dreigde met het zwaard. Al-Hadï's toe-

nemende macht ziende bezonnen zich de Mu'^mir en begon-
nen Ibn al-Dahhak afbreuk te doen. Deze zocht nu toevlucht

• • •

bij Abu '1-^Atahiya en liet hem om straffeloosheid voor zich

vragen. Abu 'l-'^Atahiya zond hem tegelijk met een onder-

steuningstroep van ruiters en voetvolk naar Abu '1-Qasim.
Ibn al-Dahhak zag zijn verzoek ingewilligd; hij bleef nu
in Khaiwan. Ook de Mu^mir betuigden door om aman te

vragen hun onderwerping. Hiermede was de rust her-

steld 2). .

'

Al-Du^am bleef loyaal : toen hij vernam van Ibn Bistam's

oproep der Sakir tegen al-Hadï % bracht hij dit ter kennis

van Abu '1-Qasim en uitte zijn vrees over de houding der

Harit. Deze sprak daarop in een antwoord in dicht zijn

vertrouwen op al-Hadï's weerkracht en Allah's bijstand
uit %
Ook aan Abu 'l-'^Atahiya liet al-Hadï door zijn zoon de

zegeboodschap toekomen. Begeleidende ^

verzen van Abu
'1-Qasim verzekeren, hoe de tegenstander van de onver-

saagdheid der '^Aliden slechts onheil kan verwachten, hoe

daarentegen de getrouwe aan de overeenkomsten alle goeds
van hen mag hopen \ Abu '1-^Atahiya betoonde zich steeds

hulpvaardig. Toen de door hem gezonden manschappen
zich beklaagden over hun onthouden soldijen en Abu '1-

Qasim op hun verzoek daarover aan hun overste schreef,

zond hij dadelijk de arzaq al-^und.

1) Vgl. Tab., I 3193, 16 sqq., 3295, // sqq., 3321, 12 sqq. ;
de op naam

van "^Alï staande verzen bij al-Hamdanï in D. H. Muller, Die Btirgen iu

Schlösser SMarabiens^ SB Ak.Wien^ philos.-hist. Cl., XCIV (1879), 391 f.,

en Naswan, ed. '^Azïniuddïn, 40,/^ sq., 53i ^ sqq., iio, // sq.

2) Sïra^ f. 70^, IJ—71^ supra.

3) Zie bl. 167.

4) Sïra^ f. 70fl!, J2—^, 12.

5) Ib.^ f. 69(5 uit.—700, /o.
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—
Gij zijt ons zwaard en lans en schild

j
door uwe hulp

treft al-Hadï de (vijandige) oorden met onheil !

—
Gij zijt onze broeder, die den band met ons aanhoudt,
onze deelgenoot in ons doel, zonder blaam!

prijst de '^Alide hem in de verzen, die zijn door éa^far b.

Muhammed al-Zaidï overgebracht schrijven vergezelden ^).

We zullen nog zien, dat Abu 'l-'^Atahiya het niet bij

dezen steun liet.

5) Sira^ f. 71^; daav o. a. :



VERZET IN BALAD KHAWLAN EN NAÓRAN.

Zooals reeds terloops is opgemerkt ^),
deed de strijd met

al-Du'^am merkbaar afbreuk aan al-Hadï's gezag in de om-

geving van Sa'^da. De opsteller der Szra, die in Du 'l-Hi^éa

285 ter y^hi^ra naar al-Hadï" uit Medina naar Sa^da ver-

trok
^), geeft hierover nadere inlichting. Zijn vader, Mu-

hammed b. *^Ubaid Allah, bestuurde tot kort voor dien het

onrustige Wasaha. Daar had Abü Dugais het hoofd weer

opgestoken tot verzet \ Toen de walï zijn heer in Darb
Banï Rabï^a over de onhoudbaarheid van zijn post bericht

zond % beval deze hem naar SaMa te gaan. Zich schuil-

houdend en te voet verliet hij zijn standplaats; hij wist

zijn verwant al-Husain b. al-Hasan, walï te Saqïn ^), te berei-

ken, die, blijkbaar zelf ook in gevaar, met hem naar Sa'^da

reisde. Ibn *^Ubaid Allah trad hier, toen zijn zoon er met

de haéé"k3,ravaan aankwam, op als plaatsvervanger van al-

Hadï's broer '^Abd Allah ^),
die voor aangelegenheden van

den imam naar Higaz moest. Ook in de stad broeiden on-

rust en tegenkanting. Er waren er, die snoodelijk hoopten,
dat er dit jaar weer eens een qa^id van de '^Abbasiden

[al-Musawwidd) zou komen. Dat AUah's hulp met al-Hadï

was, vonden zijn volgelingen bevestigd door de aankomst

van de vrijwilligers uit Tabaristan \
Toen al-Du%m zich reeds onderworpen had, bereikten

i) Zie bl. 145.

2) Vgl. bl. 119 n. I,

3) Zie bl. 131 V., 134 V.

4) Waarschijnlijk omstreeks Du '1-Qa'da 285 ; vgl. bl. 144.

5) Vgl. bl. 134 n. 4.

6) Hij stond blijkbaar over SaMa sinds óum. I 285; vgl. bl. 134, 136.

7) Slra^ f. 400, b. Zie bl. 149.



i6o

al-Hadi, die voorshands nog in het Khaiwansche gebleven
was

^),
in het begin van óumada II 286 ^) ook tijding van

Abu '1-Husain Ahmed b. Muhammed al-*^Abbasï, zijn land-

voogd in Nag;ran ^),
over oproerigheid in dit gewest. Ibn

Bistam, het hoofd der Rabï'^a *), stookte onrust en schonk

geld aan de Yam ten einde de veete tusschen hen 'en de

Balharit weer te doen uitbarsten; hij werd hierin gesteund
door de Khaitamï's ^) Marzüq b. Muhammed, Abu 'l-Wa^ïh
b. Müsa en Baéil (?) «) b. Muhaéir ').'

Na in samenwerking met al-Du^am eenige schikkingen

getroffen te hebben, die hét behoud der orde in het ge-

bied van Khaiwan konden dienen, kwam de imam spoedig
naar SaMa ^). Intusschen had Ibn Bistam, op het vernemen

van al-Hadï's overkomst, de wijk genomen naar al-Du'^am.

Door diens bemiddeling kreeg hij pardon; hij voegde zich

zelfs bij al-Hadï's '^askar. Enkele dagen na zijn aankomst

in Sa^da ^) verzamelde de imam de Khawlan en brak met

hen en zijn vendels van Hamdan op naar de oproerige

streek, die in drie dagen bereikt werd. Hij trok rechtstreeks

naar het brandpunt van het verzet, het door Yam bewoonde
Lubainan ^°). De schuldigen waren in de bergen gevlucht.

i) Zie bl. 148 vv.

2) Zie bl. ,151. n. 3.

3) Zie bl. 131.

4) Slra^ f. 1360, b\ "^Abd Allah b. B. (f. 63^ supra: Bustam); Rabi^a van

al-Harit (vgl. Wüstenfeld, Geneal. Tab.^ 8, 77, 18') in Mïnas (vgl. bl. 163
n. i); Al Bistam, Gaz.^ 189, 11.

5) Sïra^ f. ^Ta^i echter: tyju^,j^\] vgl. I. Duraid, al-Jstiqaq^ 237, /j,

6) Hs. V<ü evenals f. 470! supra, doch f. 61^ infra: Yahya.

7) Stra^ f. 44(5 supra.

8) Zie bl. 151 v.

9) Als datum van aankomst geeft Sira^ f. 45^ supra. Woensdag oJiè» J:s- aU

(sic; f. 1. ^^ cJiii) óum. II, dus misschien 13 óum. II {^Tabellen'. Dinsdag)

wat in verband met het vertrek uit Khaiwan op den lo'J^n (zie bl. 151 n. 3)

mogelijk is. Het vertrek naar Na^ran wordt (Sira^ l. c.) op Zaterdag

y^\ ^y, ijöU Cji ^tS' (?^) viJV, aangegeven, viel echter misschien op

16 (17) óum. II. Hiermee klopt evenwel niet de mededeeling (f. 46^ infra),

dat al-Hadï 17 dagen in Nagran bleef en 18 óum. II er vandaan ging; mo-

gelijk is hier te lezen „7 dagen" en „28 óum. II".

10) Zoo naar Gaz.^ 169, ó; hs. ^\\^.
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Toen de Yamï's echter hun palmen zagen omhouwen en

hun woningen verwoesten, leverden zij hen uit. Met ver-

scheidene Haritï's en anderen werden ze in verzekerde be-

waring gesteld. Ook ^Abd Allah b. al-Husain, die voor het

vertrek van zijn broer uit Khaiwan was teruggekeerd uit

Hi^az, had reeds eenige onruststokers opgesloten '). Bij zijn

vertrek voerde de imam een aantal hunner, o. a. eenige
Banu '1-Kh-mas ^)

en de drie te voren genoemde Khaita-

mï's, geboeid mee naar Sa^da. Hij liet hen gevangen zet-

ten in al-Gail ^), een dorp op ongeveer Y2 ^^^ "^^^ Sa'^da,

waar de Futaimï's *), zijn trouwste aanhangers, woonden.

Dit deed hij, omdat hij de gevangenis te SaMa niet zeker

vond, want een door Ibn "^Ubaid Allah daar opgesloten
Duhmï hadden eenige Ukailï's ^) er uit weten te krijgen.

Hieruit blijkt, hoe beperkt het gezag van den imam' zelfs

in zijn hoofdstad was^).

Terwijl al-Hadï na een kort verblijf in SaMa weer in

Khaiwan en omgeving was en daar de Mu^^mir tot rede

trachtte te brengen, waren in Nagran de Balharit, aange-

moedigd door het verzet in al-Q-s-y-b ^), opnieuw in gis-

ting gekomen. Ibn Bistam had deze woeling weer in de

hand gewerkt. Men kon het niet verkroppen, dat al-Hadï

eenigen hunner gevangen hield. Ze trachtten daarom zijn

vertegenwoordigers in handen te krijgen door op 17 Ra-

madan 286 *s nachts de dar in al-Ha^ar ^)
aan te vallen,

i) Misschien was hij op zijn terugreis ter ondersteuning van den walï in

Na^ran gebleven.

2) Sïra, f. 46^ uit.: ^\j^\; f. 137^; supra, f. 1400!, è: ^\^\; f. 1360;,

1490;: ^\^\; bewoners van Sawhan, f. 1370; vgl. al-Himas, (rö^., ^1^24.

3) Vgl. Gaz.^ 83, i-9, 113,^5 sq., 114, 7, IS\ als bewoners noemt de Sïra

(f. 47^! supra) ook de B. Sa'^d (vgl. óaz.^ l. c.) en de B. Hamza (wellicht
Humra te lezen, vgl. bl. 164 n. 3).

4) Vgl. bl. n8 n. 4.

5) Vgl. t. a. p. en bl. 122 n. 2.

.6) Sïra^ f. 450; uit. — 460 supra, f. 46^5 infra — 470 (het relaas wordt

onderbroken door anecdoten over genezingen en een bespreking, in hoeverre

al-Hadï musta^ab al-dc^wa was; zie daarover laatste hfdst.)

7) Zie bl. 155.

8) De naam wordt in de onderhavige passage niet genoemd; er is alleen

van al-qarya sprake (f. 53(5 supra). Zie echter bl. 126 n. 6, 127 n. 2.

II
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waar Abü Muhammed ^Abd Allah
*)

en de walï Abu '1-

Husain Ahmed b. Muhammed zich ophielden. Eenige Ha-

ritï's, waaronder de Madanï's ^) al-Abras en *^Alï b. Rabï^,

drongen binnen, namen de rijdieren weg en plunderden
verder het benedengedeelte der huizing. De aangevallenen
stelden zich te weer met een kleinen troep van gezellen,

slaven en eenige Madanï's
j zij slaagden er in den aanval

te doorstaan. Hun toestand bleef echter vrij gevaarlijk, te

meer daar de hun bijstaande Madanï's, van wie er een

paar gevallen waren, uit vrees voor meer verliezen van

verdere hulp afzagen ^). Op het gerucht dezer vijandelijk-

heden liepen de Hamdan,' Ahlaf en Taqïf*) te wapen. Zij

verschenen in de omgeving van al-Ha^ar en lieten Abü
Muhammed en Abu '1-Husain verzoeken zich bij hen te

voegen, daar ze geen vertrouwen hadden in de houding
der '^Abd al-Madan. Al-Hadi's landvoogden verlieten nu de

plaats met hun gevolg en een troep niet-weerbare (du^afa^)

bewoners^). Na een mislukte poging der Balharit om hen

onderweg in handen te krijgen bereikten zij al-Hadan ^).

Daar verschenen na een paar dagen afgevaiardigden van

^Abd al-Madan
^),

die in een bijeenkomst van Hamdan en

Taqïf den beiden "^Aliden wilden zweren hun bij te zullen

staan; nadat dit geschied was, keerden zij terug. De ^Ali-

den vonden het blijkbaar echter veiliger in al-Hadan te

blijven. Abü Muhammed raakte al spoedig slaags met Ibn

1) Zie bl. i6i n. i.

2) '^Abd al-Madan, vgl. Naswan, ed. *^Azïmuddïn, 38, 6. Zie ook bl. 129 n.

3) De desbetreffende regels zijn niet overduidelijk. Het gros der "^Abd al-

Madan schijnt zich onzijdig gehouden te hebben.

4) Vgl. bl. 125.

5) Van Na^ran; bedoeld is wel al-Hagar.

6) Gaz.^ III, 2^ 168, 7, 169, 4 sq. (vgl. bl. 12$ n. 5). El-hadan op de

bijkaart van Halévy in Buil. de la Soc. de Géogr.^ 6e Sér., VI (1873). Vgl.

137 n. 5.

7) Verder worden genoemd: al-Muhaéir b. Ziyad van de B. Q-t-n (ook

f. 139^ infra; vgl. Wüstenfeld, Geneal. Tab.., S^ 22; een W. Qatan in

Nagran, Naswan, ed. *^Azïmuddm, 29, /f), vergezeld van B. Bisr (ook f. 1470!,

149^, in al-Hagar), waaronder Ahm. b.
j^^\

en Muh. b. al-Haitam. Ook

worden de Khaitatniyyün (hs. z. p.; zie bl. 160 n. 5) bij de uit al-Hadan

terugkeerende Madanï's vermeld.
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Bistam bij diens burcht vlak bij Mïnas
^). Hij versloeg hem

en verwoestte de versterking ^).

Toen hij al-Hadï kennis gaf van het uitbreken van den

opstand, berichtte deze, dat hij weldra zelf zou komen.

Al-Hadï voegde aan zijn brief verzen toe, die blaken van

krijgslust en ijver voor de zaak van Allah en uiting geven
aan zijn bereidheid om zijn broeder te helpen en "zijn ver-

trouwen op de dapperheid van Hasid, Bakïl, Khawlan en

de Ahlaf''). Deze verzen waren aanleiding tot verdere ge-

dachtenwisseling in dichtmaat tusschen de beide broeders.

Er blijkt uit, dat naast Ibn Bistam een Ibn Humaid een

der hoofdaanleggers van den opstand was*).
Toen al-Hadï in het begin van Du '1-QaMa^) in SaMa

aankwam, wachtten Ibn *^Ubaid iVUah en zijn zoon hem
daar op met SaM en al-Rabï'^a van Khawlan en de Ukai-

lï's
^).

Het hoofd der laatsten, Ahmed b. "^Abbad '), ontbrak

i) Hs. : duna Mlnas^ aan deze zijde van M. De lezing' ^„U^ ,
die hier steeds

onveranderd en herhaaldelijk voorkomt (evenzoo H. W.^ ïl. f. 210; infra), schijnt

daarom te verkiezen boven het éénmalige M-y-nan (var. M-y-na), óa%.^ 169, 7,

dat dezelfde plaats aanduidt.

2) Sira^ f. 52^ infra—53(5 infra.

3) Sïra^ f. 54^:
—

b^ g ;
f; 54a:, 6—8^ 14—18 \

u^^ vj^' ^j^ ö^-^. ^ v^^yv "^ ^^^ v^>-=^^-

a) hs. c?Ji .

4) Slra^ f. 533 infra—57<5, ^; I. Humaid, f. 550,0» (voc. f. 148^,2); f. I34«,

S sq.: al-Harit b. H. ^J. \ (al-Khaitamï? vgl. bl. 160 n. 5, 179 n. 4).

5) Li-ayyam madiya min enz.

6) Gaz.^ 114, 12^ 247, 10 sq., vi^orden zij, evenals Par. 5982, f. i88<5 infra,

tot al-Rabi'^a (zoo misschien met de varianten te lezen i. p. v. Al R., vgl.

Naswan, ed. 'Azïmuddïn, 40, 7 sq.) gerekend.

7) Vollediger Ahm. b. *^Abd Allah b. '^Abbad (naar Par. 5982, f. 1890:
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echter; hij had SaMa even te voren verlaten. Zijn familie

had door de mededinging der Futaimï's en de komst van

al-Hadï
^
de leiding in de stad verloren ^). Het heet, dat

hij met Ibn Humaid, Ibn Bistam en Ibn al-Dahhak samen-

spande en met hen overeengekomen was om ieder in zijn

streek (balad) al-Hadï te dwarsboomen. Zijn doel was al-

Hadï van den tocht naar Na^ran af te houden. Intusschen

betuigde hij schriftelijk zijn loyaliteit; ook had hij wegens

verwantschapsbetrekkingen met de Harit verzocht om van

het meemaken der expeditie vrijgesteld te worden. Al-Hadï

willigde hem dit in, doch zijn clan beval hij op te komen.

Toen Ibn ^Abbad merkte, dat de imam zich niet van zijn

voornemen liet afleiden, verscheen hij op een morgen met
een gevolg in SaMa en liet hij door handlangers

— waar-

schijnlijk in zijn wijk
—

versterkingen aanbrengen % Al-Hadï

riep nu de SaM (Khawlan) op, die talrijk opkwamen. Toen

daarop gezellen van Ibn '^Abbad een aantal Banu Humra ^),

die op WQg waren naar al-Hadï's dar ter zijde van de stad,

in den weg traden, had dit tengevolge, dat een deel der

Sa'^d tegen het bevel van den imam de Ukailï's gingen aan-

vallen. De imam was niet bij machte hen terug te houden.

De Ukail leden de nederlaag. Op verzoek verleende al-

Hadï hun aman. Ibn '^Abbad had intusschen in het naburige

^Al^f *),
een versterkten berg, een schuilplaats gezocht. Van

een en ander zond al-Hadï zijn broer een verslag vergezeld

van verzen, die zijn bestendige bekamping van Allah 's vijan-

den aankondigen en op welke Abü Muhammed weder in

verzen antwoordde ^).

Terwijl Ibn ^Ubaid Allah met zijn zoon zonder staanden

troep in Sa^da bleef, brak al-Hadï op 2 Pu 'l-Hi^^a 286

supra, alwaar ^V?-); zóó ook als getuige-onderteekenaar van den sulh van

al-Hadï met de dimmt's van Nagran.

i) Zie bl. 118 n. 4.

2) Sïra, f. SSa, 5' sq.: Js\ «^^ 5A*o 1— 7=»^^ «v^l
^;,*

«u\J J x«r . . .

3) Zoo f. 58a, /j»; vgl. Gaz.^ 114,^^,2^, 245, 16.

4) Aan gelijknamige wadi westelijk van Sa'^da, óaz,^ 83,20, 114,9; ^^^"

wan, ed. 'Azïmuddin, 75,70; E. Glasers Reise nach Marib^ Bl. 2.

5) Slra^ f. 57^, 9
—

59<i5 infra.
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naar Na^ran op. Bij zijn halt in al-Batina
') voegde zich

een sterke ^askar uit daar wonende Sa^d bij hem. Toen

hij Na^ran naderde, kwamen de Wadi*^ï's zich melden.

Spoedig trof hij ook Abü Muhammed en Abu '1-Husain

met de bewoners van al-Hadan, éakir en Taqïf. Daar aan-

gekomen verzamelde hij de Hamdan van Na^ran, de Taqïf
en de Ahlaf en trok met hen voor Mïnas, waar Ibn Bistam

met zijn clan benevens het gros der Balharit zich ophielden.

Toen na vinnig treffen eenige Tabari's er in geslaagd wa-

ren door een bres de plaats binnen te dringen, ontstonden

er hevige straatgevechten ;
de bewoners schoten en wierpen

steenen van de daken in de enge straten, zoodat al-Hadï's

manschappen daaruit moesten terugtrekken ; beiderzijds vie-

len verscheidene dooden. De imam bepaalde zich daarop
tot razzia's van uit al-Hadan ^) voor de poorten der vijan-

delijke versterking en pogingen om den toevoer te beletten \
Toen zijn manschappen over vermoeienis klaagden, kwar-

tierde hij hen te al-Hadan in % Dit geschiedde daags voor

ld al-Adha (lo Du i-Hiééa) ').

De vijand begon nu van verschillende punten te opereeren,
nl. Sawhan ^),

Mïnas en al-Ha^ar, maar verbond zich bij

eede tot samenwerking, indien het noodig was. Toen nu

al-Hadi een aanval deed op Sawhan, waar zich de hoofd-

i) Óaz.^ 83, 24^ 114, i*, //, i5\ daarna nog nachtkwartier in al-Rakab,

Óaz.^ 84, -^, 239, <5j.

2) Slra^ f. óoc, /f : ,yx'£\ ,
niet v op ^ ;

de graphische gelijkvormigheid

maakt bij afwezigheid van diacritische punten de keus tusschen beide woor-

den soms lastig, daar Mïnas en Sawhan hier ook meermalen met nl-hisn aan-

geduid zijn.

3) Bij een dezer gelegenheden had al-Hadï een deel van I. Bistam's pal-

men bij Mïnas geveld. De Haritï's ziende, dat hij niet zijn strijdpaard Abu

'1-Hamahim, maar een veel minder sterk dier bereed en dus niet van zins

was hen aan te vallen, overvielen hem en zijn ^askar op den terugweg. Al-

Hadï dreef hen terug en poogde hen van Mïnas af te snijden. Hij viel daarbij

voor Mïnas met paard en al in een kuil, maar wist met zwaard en schild

den vijand af te weren en gunde hem niet ook maar het hoofdstel {tva^li)

van zijn paard buit te maken.

4) De bewoners ontruimden op zijn bevel hun huizen en betrokken tenten.

5) Slra, f. óoa;, 670, 3—b^ S-

6) Of Sühan, Gaz.^ 169,7; vgl. bl. 161 n. 2, 186 n. 3.
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leiders bevonden, en de Tabarï's reeds den muur {aUdarb\
waren binnengedrongen, werd hij zelf plotseling overvallen

door de Banu '1-Harit uit al-Ha^ar en Mïnas, die onge-
merkt genaderd waren. Zij vielen als één man aan, terwijl

zijn manschappen verspreid waren
j tegelijkertijd werd er

uit de sterkte een uitval gedaan. De troepen van den imam

weken, hij zelf keerde, luidens het verhaal, zijn paard tegen
den vijand \en vocht stoutmoedig naar links en rechts en

vooruit; Ibn Humaid, die gezworen had hem aan te vallen,

indien hij hem trof, daagde hij uit, maar deze vluchtte en

wist aan al-Hadï te ontkomen. Nu kon Muhammed b. Sa*^ïd
^)

de manschappen bewegen tot terugkeer om hun aanvoerder

te helpen. Zoo gelukte het den vijand in zijn versterking

terug te drijven. Zonder dus veel voordeelen behaald te

hebben keerde al-Hadï na dit treffen naar al-Hadan terug.

Hij had intusschen ook de *^Ahra
^)

en nog meer Khawlan

l^aten oproepen. Ibn *^Ubaid Allah te SaMa had deze mobili-

satie te leiden. Deze had het daar niet zoo gemakkelijk. Hij

werd bedreigd door Ibn ^Abbad, die een bende gevormd en

deze versterkt had door de gevangenen te SaMa, welken hij

de middelen verschaft had om zich te bevrijden. Ibn ^Ubaid

Allah deed vergeefs beroep op de hulp van Yarsum; vol-

gens inlichtingen waren er onder hen, die met Ibn ^Abbad •

heulden. Hij vond het daarom geraden, met zijn zoon en

twee slaven, naar al-Hasan b. ^Ali al-Futaimï in al-Gail te

gaan. Ibn *^Abbad hoopte deze plaats te kunnen vermees-

teren en de daar gevangen zittende rebellen van Na^ran ^)

te bevrijden. Doch Ibn '^Ubaid Allah kreeg, omstreeks '^Id

al-Adha, dat onder dreigend gevaar gevierd werd, op een

oproep nog tijdig voldoende hulp van SaM. Intusschen

was het twee der gevangenen, Abu '1-Wagih en Bagïl, toch

gelukt te ontkomen; Marzüq beschouwde ontvluchting als

in strijd met zijn eer {fadlhd) en ontving naderhand van

al-Hadï de vrijheid. Wat aangaat den oproep onder de "^Ahra

en Khawlan om al-Hadï's gelederen te gaan versterken,

viel de opkomst niet mee.

i) Zie bl. 145.

2) Zie bl, 139 n. 8.

3) Zie bl. 161.
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De Balharit hadden zich vervolgens, behoudens een af-

deeling in Mïnas, hoofdzakelijk in al-Ha^ar *)
verzameld.

Daar viel al-Hadï hen aan; het gelukte een bres in den

muur^) te maken, waar een ruiter door kon. Na een ge-

vecht bij de bres onder een regen van pijlen en steenen

drong al-Hadï met een kleine bende naar binnen; het gros

van zijn troep bleef achter. Van den raad zijner gezellen

om de vesting weer te verlaten wilde hij niet hooren. Ge-

dekt door zijn manschappen wendde hij zich tegen den

vijand en drong zoover door, dat zij van hem gescheiden
raakten en hem verloren achtten. Hij hield echter de over-

hand in dit straatgevecht en doodde o. a. Abu '1-Wagïh.

Toen vluchtten zijn tegenstanders en kwamen zijn gezellen

ook weer voorwaarts. Het hoofd van Abu '1-Wagïh liet hij

aan zijn broer *^Abd Allah brengen, die buiten de stad

tegenover de vijandelijke ruiters stond. Toen het hun ge-

toond werd, namen ze de vlucht; velen van hen werden

nog gedood en gevangen. Ibn Humaid werd onder stroo

verstopt gevonden ;
een 50-tal der voornaamsten werden inge-

rekend. Het meerendeel der Hariti's was overigens in bergen
en wadi's gevlucht. Eigenaardig genoeg schonk de imam aan

Ibn Humaid en de zijnen kwijtschelding. De Rabï'^a ^) ver-

kregen op hun verzoek straffeloosheid voor Ibn Bistam. Het

bleek echter, dat hij naar Balad Sakir uitgeweken was *).

Nauwelijks hun woningen genaderd, zwoeren velen van

de begenadigden die niet te zullen binnengaan of hun vrou-

wen {ahl) te zien, voordat zij met hun overwinnaar afge-

rekend hadden. Zij zochten hulp bij hun verwante Beda-

wienen in de omgeving en riepen heel Madhig ^) op, waarvan
er sommigen gehoor gaven. Ibn Bistam zette ook zijn stam-

genooten tot oorlog aan. Ook de Sakir, die met hem in

bondgenootschap stonden, kwamen op zijn sarkha op. Al-

Hadï liet hen door goedgezinde Haritï's in hun eigen be-

i) Slra^ f. ()2a supra: j^ ^^^ ^ c^j\:l\ ^ \j.
2) Hier (/. t.) is wel bij vergissing van darb Mïnas sprake.

3) Zie bl. 160 n. 4.

4) Sira^ f. 6%a paen. — b^ i.

5) Al-Harit b. Ka'^b behoorde tot Madhig, Naswan, ed. "^Azïmuddïn, 25 ; vgl.

Wüstenfeld, Geneal. Tab.^ 8.
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lang waarschuwen en ten beste raden. Men vatte dit op
als een teeken van vrees. Al-Hadï's troepen waren ook voor

een groot deel uiteengegaan na den aman-, de Khawlan
hadden verlof gevraagd om terug te keeren. De vijand trok

zich samen in de buurt van al-Ha^ar ^),
waar al-Hadï zich

met een aantal manschappen ^) bevond, drongen de plaats

binnen en verschenen voor zijn dar. Zijn Hamdan weken
naar de poort (bab al-darb) terug. De imam sloeg nu met

zijn Tabarï's de belagers uiteen en dreef hen uit. Ook een

keurbende van hun ruiters, die buiten klaar stond om hem

bij zijn verschijnen aan te vallen, kon geen stand houden.

De Hamdan kwamen daarop ook aan de vervolging deel-

nemen. Al-Hadï doodde persoonlijk verscheidene vijanden,

hij brak in het gevecht drie lansen, zijn hand kleefde,

zooals hij in een gedicht ^) zegt; van het bloed aan het ge-
vest van zijn zwaard. De Balharit stoven gedeeltelijk in

wilde vlucht naar den berg al-Ukhdüd *), wapenen en klee-

ren wegwerpend.
Nadat de imam verdere achtervolging van deze had laten

staken, haalde hij anderen, die buit trachtten weg te voe-

ren, te Ri^la ^)
in en dreef hen, de vervolging met een

30-tal ruiters tot het water N-d-d ^) voortzettend, Laag-

Na^ran uit. Hun onder de hoede van hun vrouwen achter-

gebleven tros liet al-Hadï ongemoeid. Daarentegen liet hij

de om den hisn T-la
^) liggende graanmagazijnen der Ha-

i) De tekst spreekt alleen van al-qarya.

2) Na^iani's van de Yam, Ahlaf, Wadi'^a en de bewoners van al-Hadan,

ongeveer 200 'Ahra, verder een clan van Hamdan uit Tihama, 19 Tabarï's,

enkele Khawlan en slaven.

3) Stra^ f. 64<5, iS—650, 16 (vgl. H. W.^ II f. 24a paen.
—

25a, j), daar

f. 650, 13:

\A\èA a) cA-Ju*-»- j^ «uJ
j^isBiJLaj t5^|i (j-**^^ *^^^

ö) hs. c^-jutj».
— De uitdrukking schijnt overigens een gemeenplaats

te zijn, vgl. Doughty, Travels in Arabia^ II 28 supra.

4) Zie bl. 127 n. 2.

5) Het laatste vlek van Laag-Na^ran, Sira^ f. 65(5, 16 (tekst 'i^,, doch

f. 78(5,^, ^c>-j), vgl. Gaz.^ 169, io\ Halévy in Buil. de la Soc. de Géogr.^

6e Sér., XIIl''479 (vgl- ^^ kaart, ib.^ VI).

6) Vgl. de „grand puits" bij Halévy, ib.^ XIII 478.

7) Slra^ f. 66a^ 2: ^\ wellicht hetzelfde als H-d-n B-l-y, Gaz..^ i6g^ 10.
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riti's door zijn ^askar plunderen en den burcht verwoesten.

De hoofden der gevallen vijanden liet de imam verza-

melen en aan den muur van al-Ha^ar (durüb al-qarya)

vasthechten. Hun hoofdelooze lichamen werden in over-

eenstemming met een te voren uitgesproken bedreiging om-

gekeerd aan de hielpezen aan de boomen opgehangen ^).

Na enkele dagen stonken deze lijken ondragelijk. De Bal-

harit kwamen nu al-Hadï's hoofd, handen en voeten kus-

sen en deemoedig vragen de lijken te mogen begraven; na

veel aandringen stond hij het toe 2).

Ook van deze overwinning zond al-Hadï bericht aan zijn

zoon Abu '1-Qasim, die zijn brief openlijk liet voorlezen en

aan zijn antwoord er op verzen toevoegde, die aan zijn

lust in de onverdroten bestrijding der vijanden uiting geven \
In Qaryat Na^ran (al-Ha^ar) verblijf houdend liet de

imam door een ^askar ondef bevel van zijn broer ^Abd

Allah op een nacht Mïnas bezetten, bij welke plaats hij,

evenals te ^j^ *), de palmen had doen neerhouwen. Daarna

kwam hij zelf naar Mïnas en liet het verwoesten. Vooraf

gaf hij den daar wonenden vreemdelingen. Christenen en

niet-strijdbaren ^) gelegenheid hun have [matö^) in veiligheid

te brengen, terwijl hij maatregelen nam, dat hun niets ont-

nomen werd \
Scherp tegenover ons verhaal van de verwoesting van

Mïnas staat het korte bericht van al-Hamdanï, — indien

i) Vgl. ook Strothmann, Das Staatsrecht^ 78.

2) Sira^ f. óofl— 660;, /o. — Verzen naar aanleiding dezer krijgsbedrijven,

van al-Hadï, behalve" de bl. 168 n. 3 genoemde, f. 720:, 7^—72^, 12 (zie ook

n. 6), van Ahm. b. Muh. al-Madanï, f. 650:, ij (hier al-Hamdanï)
—

<5, 9,

68^, IS—690, 9, die de onbezonnenheid der Balharit laakt, en van "^Abd Allah

b. al-Husain, i. 6ga, 10—^, 7.

3) Ib.^ f. 66a^ 10—6'ja^ 2. Vgl. bl. 156.

4) De lezing is niet vast te stellen.

5) Slra, f. 68^, 7: -\xk^\_^ ^j\J:\j \j^\

6) Ib.^ f. 6%b vgl. 68a, jo—iS-
— Daar de verhaler nog wel eens op

reeds besproken gebeurtenissen wil terugkomen, is het mogelijk, dat de ver-

woesting van Mïnas voor de beslissende nederlaag der Balharit te 'stellen
is,

te meer omdat het bericht over het kappen der palmen (f. 680:) vastgeknoopt
wordt aan een bedreiging in verzen (f. 67^, 6—680,9), die al-Hadï tot de

Haritï's gericht zou hebben na zijn ongeval voor Mïnas (zie bl. 165 n. 3).



hij tenminste dezelfde gebeurtenissen op het oog heeft —,

dat in deze plaats de Banu '1-Harit zich versterkt hadden,
ten tijde dat de '^Alide hen overviel met Hamdan en Khaw-

lan, maar geen voordeelen op hen behalen kon
^).

De strafoefening tegen de Balharit leverde natuurlijk een

belangrijken buit op; in strijd met vorige berichten heet

het zelfs de eerste gamma ,
die hij behaalde. Toen de

hoeveelheid moest worden vastgesteld, leverden de Tabarï's

en de bij den imam aangesloten Madanï's in, wat zij on-

der hun berusting hadden; een belangrijk deel zijner man-

schappen, o. a. het Bedawienenelement [mimfnan lam yakun
lahu diyana min al-a^rab), nam het minder nauw en bracht

aanvankelijk niets te voorschijn. Het ingeleverde werd ver-

kocht; van de opbrengst nam al-Hadï ^g; de rest werd

verdeeld onder de manschappen, onder welke de ruiters naar

den regel dubbel zooveel kregen als de onberedenen.

De Haritï's lieten door vrienden om aman verzoeken ^)

en zochten, toen deze werd verleend, hun woonplaatsen
weer op. Het verzoek van Ibn Bistam, die zich in Balad

éakir ophield, werd eerst afgewezen. Na eenigen tijd riep

hij de tusschenkomst van al-Du^am in. Waarschijnlijk kreeg

hij door diens toedoen straffeloosheid
; hij bekwam ook ver-

lof tot herbouw van zijn woning in Minas.

Na de onderdrukking van den opstand bleef al-Hadï nog
een tweetal maanden in Na^ran, totdat het weer rustig was

in de wadï. Hij wilde het bestuur ook voor 't vervolg laten

aan Abu '1-Husain Ahmed b. Muhammed ^). Deze vond het

echter onaangenaam om hier achter te blijven en vroeg

zijn ontslag. Daarop werd Abü Ga^r Muhammed b. ^U-

baid Allah, de ^amil van Sa*^da, tot landvoogd aangesteld.
Na de Balharit nog eens bedreigd te hebben met scherpe
straf in geval van ongehoorzaamheid vertrok al-Hadï 26

(jumada I 287 *).

i) Gaz.^ 169, 7 sq.

2) Blijkens Sira^ f. 68(5, 2 sq., had al-Hadï — misschien vóór den laat-

sten aanval der Harit — aman laten afkondigen voor degenen, die zich

kwamen melden, behalve voor de Madanï's al-Abras en zijn zoon (vgl. bl. 162).

3) Zie bl. 160.

4) Slra^ f. 72«, b^ 7305 supra.



Was het in Khaiwan en omgeving tijdens al-Hadï's af-

wezigheid in Na^ran betrekkelijk rustig gebleven ^),
in Ba-

lad Khawlan dreigde er opstand van de zijde van al-Rabï^a^).

Wij zagen reeds
^),

hoe in Sa'^da Ibn *^Abbad moeite deed

om de verloren macht te herwinnen. Van al-Rabï'^a hadden

zich de Ukailï's % de Kulaib % de Mahadir % de =Uwai-

rat
""),

de Bahrï's ^) en gedeeltelijk ook de óuma^a ^) in de

versterkte plaatsen (kusün) '^Alaf ^°) en al-Tawr ") samenge-
trokken. Toen al-Hadï na zijn terugkeer de Ukailï's liet

tuchtigen door verwoesting van de woningen der schuldi-

gen en vernieling hunner wijnstokken, riep hun hoofd Ibn

"^Abbad al-Rabï'^a op, hun een dergelijke vernedering van

de zijde van den imam voor oogen stellend. Er werd tot

den strijd besloten; men vertrouwde op de moeilijke toe-

gankelijkheid der dichtbegroeide bergen. Al-Hadï liet het

afhouwen van wijnstokken der Ukailï's voortzetten in Af-

qïn ^^).
Een aanval van den vijand van de helling van den

S-m'^ïn(?) ^^) op een afdeeling Huyayy ^*),
die zich bij al-

Hadï ging voegen, toen deze op den terugweg was naar

SaMa, werd met behulp van
zijn

ruiters afgeslagen. Kort

daarop moesten ook de wingerds der Ukailï's in Farwa
*^)

het ontgelden. Vervolgens deed de imam een tocht naar

^Alaf, waarvan hij terugkeerde zonder iets uitgericht te

hebben.

i) Zie bl. 156 V.

2) Vgl. bl. 122 n. 2, 163 n. 6.

3) Zie bl. 163 V.

4) Vgl. bl. 122 n. 2, 163 n. 6; Sira^ f. 73^ supra: al-Akïliyyün.

5) Gaz.^ 69, 2'j'5
hun en den Sa^di's behoorde "^Alaf, de vruchtbaarste wadi

van Khawlan, ib,^ 114, 9 sq. De Kulaib tehoorden tot de beste schutters

van Yemen, Sïra^ f. ^6b.

6) Verwant met Ukail en wonende in Afqin, Sira^ f. 73a infra.

7) Gaz,^ 69, 22.

8) Ib.^ 114.^20.

9) Ib.^ 83, /ó, 84,^,0, 114, /c?.

10) Zie bl. 164 n. 4.

11) Waarschijnlijk ook in W. 'Alaf.

12) Sïra, f. 730 infra: ov^\, f. 75«: O^^J vgl. Gaz.^ 83,2/, 114,^.

13) Sira^ f. 73*5 supra: Oy**'^

14) /b.^ nu en dan ^- Gaz.^ 83, 2S1 84,0.

15) Gaz., 83,2/, 114,5.
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Tegen half Sa*^ban riep al-Hadï SaM op. Na van Nasrïn
')

uit afdeelingen der Huyayy en Humra tegen ''Alaf in stel-

ling gebracht te hebben, trok hij met het gros zijner man-

schappen van Sa*^da naar al-Buq^a^), waar hij hen in vecht-

orde stelde
^).

Hoewel het voordeel aan de zijde van al-

Hadï schijnt geweest te zijn, beslissend was het treffen niet;

een afdeeling Ukaili's op den berg al-S-b-ra deed hem af-

breuk en zijn Yarsumï's bleken niet allen betrouwbaar.

Met de hoofden van 5 verslagen Ukailï's keerde de imam
naar SaMa terug *).

Een welgeslaagde strooptocht naar Afqïn, uitgevoerd door

'^Alï b. Muhammed en Muhammed b. al-Qasim ^), speelde
hem kameelen, paarden, kleinvee, ezels benevens slaven

van de Mahadir in handen. Toen zij daarop aman vroegen
en zich beklaagden over hun schade, stelde al-Hadï hen

schadeloos met zijn deel (Yg) van den reeds verdeelden buit.

In de eerste dagen van Ramadan werd de aanval op
'^Alaf met behulp van Sa'^d, Hamdanï's en Tabarï's her-

nieuwd. De berg werd nu veroverd en in de wadï de ver-

sterkte plaats al-Namïs (al-Numais) ingenomen,^ geplunderd
en door brand verwoest \ Tevens werden er nog meer

wijngaarden afgekapt. Toen al-Hadï een paar dagen na zijn

overwinning weer in '^Alaf verscheen
^),

kwamen tal van

Kulaibï's hun onderwerping aanbieden, onder hen hun hoofd

al-Zubair b. Muhammed. Zij verkregen straffeloosheid, even-

als de hun verwante clans. Op al-Hadï's eisch zonderden

i) Sïra^ f. 730 infra, zonder punten en vocalen; een wadi niet ver N. van

SaMa, Gaz.^ 83, ^j», 114,5", 247, ^^ sq.

2) Zie bl. 134.

3) Rechts Hutnrï's', links Yarsumï's; in 't centrum Tabarï's, Hamdan en

4) De tocht gaf hem een gedicht in, waarin hij zijn volharding in moei-

lijkheden, zijn standhouden in den strijd, de kracht zijner wapenen en Al-

lah's hulp gedenkt, Sira^ f. 74a, ig
—

750, 6.

5) De eerste is de opsteller der Stra\ beiden *^Aliden van de Wald al-

'Abbas b. 'All.

6) Terloops vernemen we, dat Abü Turab Muh. b. al-*^Abbas al-'^Alawï

zich met manschappen bij al-Hadï kwam voegen. Over al-Hadï's verhouding
tot hem blijkt niets.

7) Onderweg had hij eerst te al-Buq'^a het dura-<g^'^-i.% (diirat) der Ukailï's

in bezit genomen.
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zij zich af van de Ukailï's, die nu naar het gebied der

Banu Bahr trokken, evenals het Kulaibï hoofd Sulaiman b.

Hu^r, die zich niet veilig voelde voor den imam. Door

zich bij de Ukailï's aan te sluiten hadden zij hun onder-

werping verhaast. Zij kregen nu ^ummal van den imam,
evenals de *^Uwairat en Mahadir. Het was voor het eerst,

naar het heet, dat er belasting geheven werd in het gebied
der Kulaib, die te voren nooit eenig oppergezag hadden

gehoorzaamd. De onderwerping der Ukail en Bahr wordt

niet vermeld, mogelijk schikte zich echter althans een deel

der eersten onder al-Hadï's gezag ^).
Ibn *^Abbad, wien aman

onthouden werd, trachtte in ^Iraq bij de ^Abbasiden hulp
te vinden tegen al-Hadï, zonder daarin te slagen ^).

Deze gebeurtenissen hadden weer eenigen terugslag op
de houding van somWige muitzieke Haritï's in Na^ran. Deze
verstoorden de rust door een raid tegen Hamdan, die even-

wel zonder den gewenschten nasleep bleef. De walï Ibn

*^Ubaid Allah, die volgens zijn zoon om zijn rechtvaardig-
heidszin en zijn waken voor de orde zeer gezien moet ge-
weest zijn, liet zich door loyale Haritï's er van afbrengen
om met de kwaadwiUigen af te rekenen; hij staakte de

vervolging te Ri^la, te meer daar deze Haritï's, die gevaar
duchtten voor de veiligheid van den landvoogd, voor de

wandaders instonden. Toen hij dit aan zijn heer berichtte,

kreeg hij bevel voortaan streng op te treden. Al-Hadï

scherpte den Balharit in verzen ^) zijn bedreigingen nog
eens in. Dit had een nieuwe betuiging van gehoorzaamheid
aan den walï ten gevolge : zij stonden borg voor rustversto-

ringen van hun Badawï's *).

i) Al-Hadï herdacht zijn overwinning in verzen, waarin hij zich beroemt

op den behaalden buit en de dwaasheid hekelt van den vijand, die meende

zijn door Allah begunstigde wapenen te kunnen weerstaan, Sira^ f. 77^, 2
—

780, 14,

2) Hiervan is ook sprake Par. 59^2, f. 1890: supra, doch volgens deze

plaats kwam I. *^Abbad in "^Iraq in het begin van al-Muktafï's regeering

(sinds Rab. H 289, Tab., III 2206 sq.); evenzoo Anb^ al-Z.^ f. 32^.

3) Sira^ f. 78(5, 72—790, <$; bijv. 78<5, 14^16'.

4) Slra^ f. 730—79a, 12
\
Anba^ al-Z.^ f. 29^, a. 287.
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De imam bleef in Sa'^da, totdat de orde bevestigd was
^),

om in het begin van 288 naar San^a^ te trekken, dat Abu

'l-'^Atahiya hem in handen gaf^). In Ramadan van dit jaar,

terwijl al-Hadï met moeite San^a^ tegen zijn aanvallers ver-

dedigde ^), kwamen in Na^ran de Banu '1-Harit benevens de

Bedawienen van éakir en Yam, opgestookt door Ibn Hu-

maid en Ibn Bistam, opnieuw in opstand. Het liep tegen
den tijd van den dadeloogst; weerzin tegen de tiendleve-

ring stijfde hen blijkbaar in het verzet. Door de oproer-

lingen bedreigd in al-Hag;ar*), werd Ibn *^Ubaid Allah, hoe-

wel hij eenigen steun ontvangen had van de Sakir, .Taqïf

en Wadi^a uit al-Hadan
^), genoopt zijn standplaats te ver-

laten, toen ook de daar wonende ^Abd al-Madan er geen

belang meer in zagen om hem verder bij te staan. Daartoe

aangezocht door de voormannen der Madanï's week hij uit

naar al-Hadan en liet zich niet door een bedriegelijk voor-

stel van Ibn Humaid naar Mïnas . lokken. De rebellen be-

schikten naar hartelust over de opbrengsten van 's imams
tiend. Terwijl de landvoogd met de hulp van de bewoners

van al-Hadan kon voldoen aan al-Hadï's bevel om daar te

blijven ^) in afwachting van zijn komst, trof het land weer

gedurende een lo-tal maanden de bezoeking van regeering-

loosheid en van de twisten der Balharit onderling en met '

éakir en Yam
').

Toen al-Hadï kort na zijn terugkomst uit San'^a^ ^) om-

streeks Ra^ab 289 in al-Hadan verscheen om zijn wankel

gezag te bevestigen, stonden de Haritï's dadelijk klaar met
boete en beloften. De imam nam er genoegen mee en liet

hun ook de in bezit genomen heffingen, op voorwaarde dat

i) Sïra, f. 770: infra.

2) Zie bl. igi vv.

3) Zie bl. 204.

4) 1500 onberedenen en 130 ruiters legerden voor de poort; I. "^Ubaid

Allah had er resp. 50 en 15.

5) Ontboden door zijn zonen "^Alï en al-Qasim 5
ter afleiding schijnt nog

een aanval op Mïnas gedaan te zijn.

6) I. Bistam liet hem door Bedawienen van Sakir bestoken om hem of een

van zijn zonen in handen te krijgen of te verdrijven.

7) Sp'a^ f. goa infra—gia infra.

8) Zie bl. 207.
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zij er van zouden uitkeeren aan de rechthebbenden. Zijn
afzien van wraak zou het herstel der rust ten goede geko-
men zijn. Na een verblijf van eenige dagen in al-Hagar
keerde al-Hadi weer naar SaMa terug. Weldra vergaten de

Balharit hun verzekeringen in hernieuwde twisten met de

Yam, zoodat de imam weer persoonlijk moest ingrijpen.

Van uit al-Hadan trok hij naar het dorp der Yam en liet

er een 40 man gevangen nemen, die met een 30-tal Haritï's

uit al-Ha^ar naar SaMa gevoerd werden. Na een maand

gevangenschap werden zij op aandringen van stamgenooten

vrijgelaten.

In de buurt van SaMa bereidde zich Ibn "^Abbad weer

op tegenstand voor. De Al Tarif, die al-Hadï San'^a^ be-

twist hadden ^), bezorgden hem tegen het einde van Ra-

madan 289 versterking; ook zekere Ibn al-Hakamï ^) had

hem manschappen geleverd. In Muharram 290 ging al-Hadï

tegen Ibn ^Abbad te velde. Langs al-Hada^iq ^) bereikte

hij den vijand, die in de bergen verdreven werd. Zijn troep

drong daarop Hisn *^Alaf binnen, waar woningen en win-

gerds vernield .werden. Het verzoek van al-Zubair b. Mu-
hammed om aman voor geheel Kulaib willigde hij eerst

in, nadat het hoofd Sulaiman b. Hu^r *) zijn opwachting
was komen maken. Ook Ibn *^Abbad schijnt onder zekere

voorwaarden straffeloosheid erlangd te hebben^). Na enkele

dagen was al-Hadï weer in zijn residentie terug.

Daarop was er een bestraffing aan de beurt van de Wa^ila

(éakir) ^),
die tijdens al-Hadï's verblijf in het zuiden den

weg naar Na^ran onveilig gemaakt hadden. Na nacht-

kwartier te Wasit ') op ,1
Safar trok de imam naar Kutaf®),

i; Zie bl. 198 vv.

2) Deze treedt hier zonder nadere aanduiding voor het eerst in de Sïra

op; vgl. bl. 205, 213 vv.

3) Volgens den samenhang hoogstens een dagreis (westelijk) van Sa'da;

Gaz.^ 83,27.

4) Vgl. bl. 172 V.

5) Zie beneden.

6) O. van Sa*^da, in de sti'eek tusschen ó. Barat en W. Na^ran; vgl. Gaz..^

168, i—s.

7) Vgl. Wasith op Halévy's kaart.

8) Gaz.^ 84,/, 168,^, blijkbaar hetzelfde als Aktaf, ib.^ 82, 2j, 11 o, 20
\

vgl. Bied Aktaf op Halévy's kaart.
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de plaats der kwaadwilligen. Plundering en vernieling hun-

ner bezittingen hier en te al-Mitla*^
^) bewoog de Wa^ila hun

onderwerping te komen aanbieden. Al-Hadï stelde hen voor

het vervolg voor elkander aansprakelijk, nam een aantal

wanordestichters in hechtenis en aanvaardde vervolgens den

terugtocht naar Sa^^da^).

Nadat de imam in den loop van dit jaar vergeefs ge-

tracht had San'^a^ aan de Al Tarïf te ontrukken ^),
verliet hij ^)

eenigen tijd na zijn terugkeer SaMa weer om de Wa^ila op-

nieuw te tuchtigen wegens herhaling hunner strooptochten.
Met een troep Khawlan drong hij na een treffen tot Am-
lah^) door. Dorp voor dorp werd verwoest, woningen, put-

ten en v'ruchtboomen vernield, totdat de Wa'ila deemoedig

zijn aman inriepen.

Ahmed b. "^Abbad had, naar het schijnt, zijn betrekkin-

gen met de Al Tarïf niet geheel opgegeven. Al-Hadï dreigde
met opzegging van den aman, die hem verleend was op
voorwaarde, dat hij met hen zou breken. Na voorspraak
van stamgenooten vervoegde hij zich, na zijn '^askar weg-

gezonden te hebben, bij den imam, die hem naar zijn

woonplaats liet terugkeeren, waar hij evenwel weer zijn

medestanders om zich verzamelde ^). Misschien bleef hij bij

lijdelijk verzet. Wij hooren niet meer van Ibn ^Abbad tij-

dens het leven van al-Hadï.

De schaarschte en hongersnood, die Yemen in deze jaren
teisterden

'),
hadden een slechten invloed op de onderda-

nigheid der bewoners van Na^ran. Het baatte maar weinig,

dat Ibn '^Ubaid Allah streng optrad, verscheiden ordever-

i) Misschien dezelfde plaats als Tulah, Gaz.^ 82, ^j*, iio, 79, of Tula*^,

ib.^ 168, I.

2) Sira^ f. 95<5 infra—^6b infra; Anb^ al-Z., f. 33a supra.

3) Zie bl. 208 vv.

4) 4 dagen na ld al-Adha d. i. 14 Du 'l-Hi^éa.

5) Gaz.^ 83, 26^ 168, S'-)
wel aan de gelijknamige rechter zijwadï van W.

Nagran, E. Glasers Reis'e nach Marib^ Bl. 2 u. 3; vgl. Amlah op Halévy's

kaartje van Bl. Nedjran.

6) Sira^ f. 990—b supra.

7) 2,91
—

2; Slra^ f. io8(5 infra: :>;^\ cÜU- S-^* C)'\\ ^^^j -^ «^'^

•^1 \jiM^ fY^' W (-T*^
' lT ^ iS^
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stoorders in boeien naar Sa'^da zond en in de geheele wadi

het dragen van wapenen verbood. In óumada II 292 ^)

-kondigden de Balharit hem den oorlog aan. Al-Hadï trachtte

nog hun oproerige stemming te bezweren door een schrij-

ven aan Ibn Humaid en zijn bende {awbas), waarin hij

den opstandigen hun ondankbaarheid tegenover Allah's wel-

daden en hun ontrouw jegens Zijn gunstgenooten (awliya^)

voorhield. Hij zegt hun den aman op en den strijd aan en

verzekert hun, dat zij ook nu Allah's wraak niet zullen

ontgaan, gewis als hij is van Diens hulp. Niet zonder groot-

spraak verklaart hij, dat bijna. geheel Yemen hem gehoor-
zaamt en hem met geld en mannen bij zal staan. Aan
den brief toegevoegde verzen

'^)
wezen ten overvloede nog

op de onweerstaanbare macht zijner wapenen. Niettemin

werd er tot opstand besloten, mede op raad van Ibn Bistam.

Deze ging intusschen naar Ibn ^Ubaid Allah in al-Ha^ar,

waartegen de Yam en Balharit optrokken. Nadat de land-

voogd met zijn ondergeschikten en de Madanï's hen aan-

vankelijk had kunnen afweren, rieden hem de bewoners,
door Ibn Bistam bewerkt, in zijn eigen en hun belang de

stad te verlaten. Hij vertrok en met hem Ibn Bistam, die

hem nu overreedde mee naar Mïnas te gaan, dat volgens

zijn zeggen sterker was dan al-Hadan. De '^Abd al-Madan

achtten zich door Ibn Bistam bedrogen. Zij deden daarop
met de Yam en de Ahlaf een vinnigen aanval op Mïnas,
dien Ibn Bistam en Ibn ^Ubaid Allah echter konden af-

slaan. De laatste beval intusschen zijn zoons '^Alï en al-

Qasim, die volgens zijn wensch bij de Sakir in al-Hadan

vertoefden en zich nu op de hoogte kwamen stellen van

den toestand, de hulp van dezen en van Taqïf en Wadi'^a

in te roepen. Hun plaats niet kunnende ontblooten stelden

zij de helft van hun mannen ter beschikking. Ook Wadi%
zou opkomen. Inmiddels had Ibn Bistam, bevreesd voor

zich en de zijnen, Ibn "^Ubaid Allah geraden zich onder de

hoede van Hamdan te gaan stellen, hem belovende 't oog

i) Tegen den vruchtenoogst, Hnda imdür al-tamara, Slra^ f. 1090 supra;
zoo ook f. 900: infra: ^inda hudür (hs. zonder punten) al-tamr\ vgl. bl. 174.

óum. II viel in April
—Mei.

2) Sira^ f. woa uit. — ixia paen.

12
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te zullen houden op de Balharit en hem over alles in te

lichten. Onderweg ontmoette hij de ter hulp uitgetrokken

Wadi*^ï's, bij wie hij verblijf koos, daar hij al-Hadan niet

veilig achtte voor een aanval van den vijand. Hij deed

verslag aan den imam, die zijn komst toezegde en verwijten
en dreiging met de scherpte van zijn zwaard, in verzen ver-

vat ^), aan de Balharit liet doorzenden. Ibn Bistam had zich

na Ibn *^Ubaid Allah's vertrek verontschuldigd bij de Ha-

ritï's en hun zijn hisn, Mïnas, ter beschikking gesteld, waar

nu Ibn Humaid met Haritï's en Yamï's intrek nam. Tege-

lijkertijd verzuimde hij niet den landvoogd schriftelijk zijn

welgezindheid te betuigen en te verzekeVen, dat hij getrouw

i^ala ^l-^ahd) was. Eveneens schreef hij aan al-Hadï. De Bal-

harit, die na Ibn *^Ubaid Allah's vertrek in al-Ha^ar de

graanmagazijnen {ma^aqib^)) geplunderd hadden, besloten

Wadi'^a aan te vallen, ten einde Ibn *^Ubaid Allah uit hun

midden te verdrijven. Naar aanleiding daarvan gaf een der

leiders van Wadi^a in verzen
^) verzekering van zijn trouw

aan al-Hadï. Nadat Ibn ^Ubaid Allah dezen stam met de

groepen van al-Hadan door een eed verbonden had om,
hem ter zijde te staan, vertrok al-Hadï Zondag 4 Ra^ab uit

SaMa. Bij Wadi Na^ran opgewacht door zijn stadhouder

met de Wadi'^ï's, trok hij naar al-Hadan, waar de Ahlaf en

de Yam al dadelijk verontschuldigingen kwamen aanbieden,
verklarende uit vrees voor de Balharit meegedaan te heb-

ben. Ibn Bistam had in zoover wil van zijn tweezijdige

politiek als Mïnas ontzien werd; al-Hadï bepaalde zich tot

een betooging voor deze plaats, die hij niet wilde aanval-

len, omdat Ibn Bistam hem geschreven had. Na daarop
Sawhan verwoest te hebben keerde hij voor een paar dagen
naar al-Hadan terug om dan voor al-Ha^ar te rukken

^),

i) Sïra^ f. II2<5, 9
—

112,0^11.

2) Sg. mi^qab, vgl. Naswan, ed. *^Azïmuddïn, 73.

3) Slra^ f. 1140— (Ji, 9, van Muh. b. "^Abd al-Malik b. Tarïf al-Wadi'^i; be-

antwoord door "^Alï b. [Abï?] óa'^far al-'^Alawï, ib.^ iiafi^io
—

115^,/. Wadi'a

schijnt hier tot Ka^b gerekend te worden, ib.^ 114a paen., II4<5, /, Ii5«,

<?, jg. Ovei^ de verschillende indeeliug van dezen stam vgl. Naswan, ed.

'Azïmuddïn, 114.

4) Zondags, blijkbaar een week na zijn vertrek, 11 Ragab. De betooging
voor Mïnas viel op Donderdag.
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waartegen hij op verschillende punten zijn troepen op-

stelde ^). Hoewel zijn Tabarï's er in slaagden den welbeves-

tigden darb'^) ergens binnen te dringen, moest al-Hadi

hen wegens den regen van pijlen en steenen terughalen.
Met 4 dooden brak hij weer op naar al-Hadan. Weldra
verscheen hij opnieuw en deed alle moeite, ook door het

afbouwen van palmen, om den vijand achter zijne muren
vandaan te lokken. Hij kampeerde daartoe in het naburige

Q-rq-r ^).
Slechts nu en dan kwam het bij den muur tot

treffen. Onderwijl liep een ^askar onder ^Alï b. Muhammed
plunderend, en verwoestend de marktvlekken der Balharit

af. Nadat Ibn Bistam in het laatst van Ragab voor zich en

de Rabï^a aman had gevraagd, verliet Ibn Humaid met de

zijnen Mïnas. Terwijl de imam bij een overval op' een troep

Haritï's grooten buit behaalde en een keer met voordeel

vocht voor de poort van al-Hagar, bleven de Harit achter

hun muur volhouden. Het kappen der palmen van de Banu

Khaitama*) deed dezen clan aman inroepen en er bij Ibn

Humaid op aandringen deze gunst voor allen te vragen.

Door bemiddeling van Ibn Bistam werd deze verkregen,
naar het schijnt door een sulh

^), waarbij de Balharit zekere

voorrechten bedongen. Maandag 17 Sa^ban kon al-Hadï

al-Ha^ar binnentrekken. Ibn Humaid was er echter niet

voor te vinden zijn opwachting te komen maken. Toen het

in het laatst van Ramadan bleek, dat hij weer samenspande
met Bedawienen van al-Harit en Yam, verhaalde de imam
dit op zijn palmgaarden. Na tusschenkomst van zijn stam-

i) Rechts Wadi*^ï's5 links Óakir en Ahlaf; centrum Khawlanï's: afzon-

derlijk de Tabarï's e. a. als rabiya op een vast punt; op een andere plaats

de ruiters onder zijn zoon Abu '1-Qasim, zijn broer Abü Muhammed en Ibn

'Ubaid Allah.

2) Slra^ f.
iiófl!, 3'. »\^^ ^^ ^\ac> AijU jXc> i>i)j\

a-Ac. ^jA^\ ^U ^^
•l\ \J^ Jp T-yy^ j^P^ o'S^.è ^\ j!>

3) Tusschen al-Hagar en Mïnas, ib.^ f. 1 1
óa;, /j", /é"

; Gaz.^ i6<)^ 11 1
I. al-

Mugawir, f. 132a uit., d, i:
L,^ [5]_^\d

iiJ- .z^^ JJ J t^^^V ^,Jo

•A
^•V\

^'^'^ <^i>- (j-j\^ ^'l^' V ^^ (^^- ^-^j) Cir-j '^'l^*

4) Sïra^ f. ii6b infra: ^^.^ naast f. Iï7a^2: «vv—».; vgl. bl. i6o.

5) Hiervan hooren we terloops in ander verband; vgl. bl. 183.
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genooten zond hij zijn zonen tot . al-Hadï, die vergeefs

eischte den onder de Badawï's gevluchten weerspannige
voor zich te zien. Toen de orde in 't algemeen was terug-

gekeerd, verliet de imam 7 Du '1-QaMa^) Nag;ran ^).

Gedurende ruim anderhalf jaar viel er blijkbaar, voor zoo-

ver men althans uit het stilzwijgen der Slra mag besluiten,

niets van ernstigen aard voor in Nag;ran. Nadat al-Hadï in

293 vruchteloos gedongen had naar gezag in de richting

van Tihama
^) en San^a^ dat hem voor korten tijd in han-

den was gesteld, in Muharram 294 weer had moeten ver-

laten
*), begonnen zendelingen van de veldwinnende Qar-

maten, die weldra de hoofdstad van Yemen herwonnen
'^),

ook het steeds onvaste gezag in Na^ran mede te onder-

mijnen. Tevens kwamen de Balharit en de Yam weer in

gisting. Als leiders van het verzet worden o. a. al-Harit b.

Humaid ^) en ^Alï b. Rabï^
'^)

al-Madanï genoemd. Muham-
med b. *^Ubaid Allah zag zich genoopt opnieuw de hulp
van den imam in te roepen ;

in verzen
®) drong zijn zoon

^Alï mede bij al-Hadï op overkomst aan. Deze riep zijn

Khawlan en Hamdan op en trok, vergezeld van *^Abd Al-

lah al-Hakamï
^)

en zijn manschappen, 20 Rag:al^ naar Na^-
ran, dat hij 3 dagen later bereikte. In al-Hadan verzamelde

hij de welgezinde groepen, Sakir, Taqïf, Wadi^a en de

Ahlaf
;

in al-Katïb (Kutaib) trof hij Ibn ^Ubaid Allah met
de ^x^bd al-Madan, terwijl te Nuwas ^Abd Allah b. Bistam

zich bij hem vervoegde. Aangekomen in al-Ha^ar liet hij

den belhamel "^Alï b. Rabï*^ in de gevangenis werpen; spoe-

dig daarop kwam het meerendeel der Balharit van onder-

danigheid blijk geven. Al-Harit b. Humaid en de Banu

'1-Kh-mas ^°) daagden echter niet op. Evenals de nog wei-

i) Sira^ f. ïi^b supra, verkeerdelijk 291.

2) Slra^ f. 108^ infra—ii^b supra; AnbTf al-Z.^ f. 34^.

3) Zie bl. 213—5.

4) Zie bl. 219—221.

5) Zie bl. 222.

6) Vgl. bl. 163 n. 4.

7) Met en zonder artikel. Vgl. bl. 162.

8) Sïra^ f. 1340, 77— 135*^, //,

9) Zie bl. 214 V.

10) Vgl. bl. 161; mogelijk was I. Humaid het hoofd der Kh-mas.
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gerachtige Yam ')
werden de Kh-mas ^) door vernieling van

palmen en beschadiging van woningen of bedreiging daar-

mede tot rede gebracht. Een paar terechtstellingen wegens
ontucht en overtreding van het wijnverbod prentten bo-

vendien de eischen der wet nog eens in. De zonen van

den landvoogd, '^Alï en al-Qasim, speurden met een vendel

naar Qarmaten in Ri^la ^) en M-hd-r *) j
in het laatste vlek

werden er 15 gepakt. Hun vader nam er eenige in Qaryat

al-Hagar in hechtenis en Ibn Bistam leverde er enkele uit

Mïnas uit. Het gezag leek weer hersteld ;
met achterlating

van 50 ruiters en 200 onberedenen vertrok de imam 3 ^)

Ramadan weer naar Sa^da, waarheen hij de gevangen Qar-
maten en verzetsleiders meevoerde ^).

Behoudens eenige rustverstoringen, die Ibn '^Ubaid Allah

door zijn beide zoons en zijn neef Ibrahïm b. Muhsin liet

onderdrukken
^), terwijl hij ook op de Qarmaten ®) het oog

i) Al-Hadï trok in Sa'ban (hs. verkeerdelijk Zondag 4 S.
;
Tade//eu: Woens-

dag) o. a. met Tabarï's, muha^ir's en verscheidene '^Aliden, waaronder zijn

zoon Ahmed, uit ter tuchtiging van de B. 'Amr (Yam) in Lubainan (hs.

zonder
'

punten; vgl. bl. 160). Na verwoesting der plaats onderwierpen zij

zich onvoorwaardelijk. Al-Hadï legde hun voor een bloedschuld als diya looo

dinar mataqil op. Deze onderwerping was een teleurstelling voor deWadi'^a

en I. Bistam en zijn Rabï^a, die gehoopt hadden met behulp van den imam
een oude wraak te vereiFenen. Dit leidde tot een eigenmachtig ondernomen

raid tegen de Yamï's in Raha (Gaz.^ 169, <5, 199, 26)^ waar al-Hadï zijn

zoon Ahmed tusschenbeide liet komen.

2) Sawhan werd voor straf bewaard, doordat men uitlevering der schul-

digen waarborgde; door voorspraak van I. Bistam kregen de Kh-mas aiiian.

Over I, Humaid hooren we niets.

3) Vgl.' bl. 168 n. 5.

4) Gaz., 169,70; hs. «a.«i met ^ op ^.
5) Dinsdag; Tabellen'. Woensdag.

6) Slra^ f. 1340!
—

138a; f. 1380, /i"
—

i39a-iiS verzen van "^All b. Muh. (b.

'Ubaid Allah) al-'Alawï.

7) Vervolging van den Haritï 'Abd Allah al-D-h-f, wegens een stroop-

tocht naar Sirr Banï Mazin {Gaz..^ 169,9, 200, j"), naar een tentendorp (sirm)

der Balharit te ju ,
dat van al-Hatüra(?) uit overvallen werd; gevangenne-

ming van al-D-h-f e. a. in al-Mawfag;a {Gaz.^ 169, 9, op. Halévy's bijkaart
van Bl. Nedjran).

—
Inrekening van eenige B. al-K|]i-mas. (Slra^ f. 139a,

14— 140Ü!, 12).

8) Inhechtenisneming van een paar Qarmaten in Hisn T-la (hs. zonder
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liet houden, bleef de orde voorloopig vrijwel gehandhaafd.
Al-Hadï liet zich echter door voorsprekers — hij moest

met de wenschen van sommige loyalen rekening houden —
er toe bewegen om verscheiden gevankelijk meegevoerde
of opgezonden stokebranden vrij te laten (Du '1-QaMa)^),
met uitzondering evenwel van Ibn Rabï*^, voor wien Ibn

Bistam pleitte. Zij versterkten slechts de gelederen der

wrokkenden.

Al gauw meende men een goede kans te zien om het

^Alidische juk te breken. Pelgrims kwamen namelijk met

de tijding van de aanstaande komst van den Musawwid,
d. i. van een stadhouder der ^Abbasiden

'^),
naar Sa^da. De

opstandigen zonden hem brieven en boden met dringend
verzoek om al-Hadï, die hun mannen gedood en hun bezit

vernield had, te komen bevechten en beloften van hun

steun. Zij kregen den raad om maar vast op te staan en

den '^amil srevanofen te nemen. Ibn Bistam en Ibn Humaid

waren, heet het, de voormannen in deze samenzwering.

Aangemoedigd door den Musawwid beraamde men plannen :

Ibn *^Ubaid Allah zou een pand worden voor Ibn Rabï'^,

zijn verwanten en gezellen zou men afmaken. In afwach-

ting bracht men de burchten in staat van tegenweer \ De

punten; vgl. bl. i68 n. 7), bij welke zich eenige Hariti's van de B. Q-t-n

(vgl. bl. 162 n. 7) bevonden. (Sira^ f. I39(5 infra).

i) Yami's op verzoek van Muh. b. '^Abd al-Malik al-Wadi'^ï (vgl. bl. 178
n. 3) na oplegging van diya voor 17 man ten behoeve der Wadi'^a. 'Abd

Allah al-D-h-f en de Kh-masï's op voorspraak van Muh. b. al-Haitam en

Ahm. b. al-Arbad (?hs. z. p,; vgl. bl. 162 n. 7).

2) 5Jra, f. 140^ : :i\Js} T^- Hiermede schijnt bedoeld te zijn al-Muzaffar

b. Haég, die volgens Tab., III 2267, 8—10 (vgl. var. 2189/)= "^Arïb, iS? in

Sawwal 293 over Yemen werd aangesteld en in Du '1-Qa*^da derwaarts ver-

trok. Deze data passen niet heel goed bij de chronologie der Sïi'a. Mogelijk

is echter al-Tabari's bericht van deze aanstelling van zijn voorafgaande me-

dedeeling over de herovering van San'^a"' op den khari^ï (den Qarmaat, vgl.

III 2256, é"—io\ I. A., VII 378, 8 sqq. ;
zie ben. bl. 219) los te maken en

in 294 te plaatsen, tenzij men zou kunnen aannemen, dat I. Ha^g zich een

jaar in Higaz ophield, waar zijn broeder "^Ugg: stadhouder was (vgl. Snouck

Hurgronje, Mekka^ I 50).

3) I. Bistam meldde het voornemen der Balharit aan I. *^Ubaid Allah, be-

tuigde loyaal te zijn en Mïnas voor al-Hadï versterkt te hebben.
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landvoogd en zijn zoon "^Alï
')

haastten zich hun heer voor

het dreigend gevaar te waarschuwen. Deze vond het ge-

wenscht in Sa*^da af te wachten, wat de *^Abbasidische emïr

zou doen, en maande Ibn '^Ubaid Allah aan flink op zijn

hoede te zijn en zich te weren, tot hij _ te hulp zou kunnen

komen. Na een maand of vier van stil verzet bleek het,

dat de Musawwid naar al-Kadra' ^) in Tihama gegaan was;

daar herhaalden de Haritï's vruchteloos hun verzoeken ^).

Belastingeischen leidden tot* openlijken opstand. Toen

namelijk de termijn voor de soldij (anzal) van den in Nag;-

ran aanwezigen '^askar verschenen was, beval al-Hadï de

helft van de heffing op den druivenoogst daarvoor te be-

stemmen. De Balharit weigerden deze belasting op te bren-

gen, bewerende te Q-rq-r met al-Hadï sulh aangegaan te

hebben, op voorwaarde dat hij geen heffing (^aba"), onder

welken vorm ook (la ivd^ib^^^^ wa-la mc^ünaP^), van hen

zou nemen *). De imam gelastte invordering, goedschiks of

kwaadschiks. Toen Ibn '^Ubaid Allah's ondergeschikten hun

taak kwamen vervullen, werden zij verjaagd en met den

dood bedreigd. Na een samenkomst van Ibn Bistam met
Ibn Humaid lieten de Balharit boodschappen, dat zij alles

weigerden, en eischten invrijheidstelling van Ibn Rabi^.

Terwijl de '^Abd al-Madan in al-Ha^ar een voorzichtige

houding aannamen, riep Ibn Humaid zijn onderhoorigen
tot den strijd op. De Yam gingen samen met de Haritï's.

Wegens het gevaarlijke van den toestand zond Ibn ^U-

baid Allah zijn zoon '^Alï naar al-Hadï met een schrijven,

waarin hij er op aandrong den opstand in zijn aanvang te

smoren en dat hij besloot met de gevleugelde verzen van

Nasr b. Sayyar ^)
:

i) Verzen, die "^Alï aan zijn brief toevoegde, Slra^ f. lü^ia^i^
—

1420, <5.

2) Gaz.^ 54, / sq., 72, j»— J", 106, J», 120, 7, 7; aan W. Saham, '^Umai-a,

ed. Kay, 6 uit.; nog als klein dorp bij Marawa'a, Glaser, Pei, Mitt.^ 1886,

9^; E, Glasers Reise nach Marib^ BI. 2.

3) Door bemiddeling van een Madanï, neef van I. Rabi^, die bij den Mu-

saw-wid was.

4) Vgl. bl. 179.

5) Met de lezingen o. a. bil-zandaini türa en yab^atuhti U-kalamtc in het

2de vers; vgl. Tab., II 1973; Nöldeke, Dekctus vet. carm. arabic.^ 87.
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— Ik zie door de asch heen vuur glimmen ; nog even

en het slaat in vlam !

—
Gelijk het vuur van de steenen geketst wordt, zoo

wordt de strijd door woorden opgewekt.

De imam zond dadelijk een voorhoede onder zijn zoon

Ahmed *) naar al-Hadan (7 Sawwal 295), waar de Yam al

aanstonds hun onderdanigheid lieten betuigen. Weldra volgde
al-Hadï zelf. Ibn Bistam kwam hem zijn opwachting ma-
ken en verontschuldigde de Balharit. Al-Hadï wilde echter

niets van de eischen van zijn landvoogd afdoen en ver-

langde ophelderingen, waarop Ibn Bistam zich ontstemd

terugtrok. Op weg naar de „stad" (al-Ha^ar), waar Ibn ^U-

baid Allah hem afwachtte, verleende de imam aan hem te

gemoet komende hoorigen i^abïd) der Haritï's op hun ver-

zoek amdn. Na een kort verblijf in al-Ha^ar ^) trok hij uit

en liet de oproerigen zijn overmacht voelen^). Ibn Bistam,

die vruchteloos getracht had Madhi^ tegen al-Hadï in 't

veld te brengen ^), vond het voordeeliger om voor de Ha-
ritï's van zijn vallei [sirr) aman in te roepen. Op beding
dat zij de sadaqat zouden leveren, dat zij hun slaven, die

i) In een lacune ontbreekt een tweede naam, mogelijk van ^Abd Allah

b. al-Husain.

2) Tot Zondag 2 {li-yawmain dakhilain) Du 'l-Qa'^da [295]; Tabellen'.

V^oensdag.
— Inkwartiering {tanzW) van den '^ashar met rjiaatregelen tegen

overlast.

3) Bevechting der Harit in het bergterrein L.)ii\;
overval van een sirni

der Kh-mas door "^Abd Allah b. al-Hus.
; verineestering van kameelen der

Harit; verbranding van Hisn T-la (hs. z. p., vgl. bl. 168 n. 7); tocht naar

den berg ^lDji\ 9J> doo^^" *^Abd Allah
;
overval van Haritï's door een hinder-

laag op den berg <u>-:>,
die Sawhan beheerscht. — De aanwezigheid van

al-Hadï belette niet, dat intusschen Wadi'ï's en Yamx's elkaar overvielen en

uitplun derden. Het heet, dat I. Bistam middelen aanwendde om de Hamdan
in beroering te brengen, ten einde al-Hadï van bevechting der Harit af te

leiden. {Sira^ f. 143^, 1440:).

4) Hij had I. Humaid geraden uit te wijken en te trachten hulp van

Zubaid en Nahd (vgl. Gaz..^ I15, /o, 116,9 sqq.) te krijgen. I. Humaid had

ten slotte vei'blijf gezocht in het tentendorp (sirni) der Balharit al-N-h-1, vol-

gens Sïra^ f. 1470; supra, op 3 dagen afstand van Na^ran (al-Nakhl, Gaz.^

117, 9?)-
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straffeloosheid verzocht hadden, niet zouden terugontvan-

gen en instaan zouden voor onruststokers in hun midden,

willigde al-Hadï zijn verzoek in. Hierna meende Ibn Bis-

tam wellicht eenige aanspraak te hebben op de vrijlating

van ^Alï b. Rabf en herhaalde zijn aanvraag. Toen al-Hadï

echter vernam, dat de Balharit zijn landvoogd hadden wil-

len overmeesteren als een pand voor Ibn Rabf, liet hij

dezen uit SaMa halen en onderweg dooden
•). Hij bracht

dit den Balharit ter kennis en stelde hen voor de keus

tusschen onderwerping of beoorloging. Weer legden ze het

hoofd in den schoot; stam voor stam vroegen zij door be-

middeling van Ibn Bistam om amnestie.

De invloed van deze tusschenpersoon, die zich ook wel

door zijn dubbelhartigheid had gehaat gemaakt, kwam den
Yam en Ahlaf te groot voor

; daarbij hadden zij eenige
dooden op hem te wreken. Onverhoeds werd hij, bij gele-

genheid van een verblijf in al-Hagar, toen hij op een dag,
dat de imam uitgetrokken was, na -een bezoek aan al-Ha-

dï's broer ^Abd Allah diens huis verlaten had, door eenigen
van hen overvallen en gedood. De Balharit dachten, dat

al-Hadï de hand in den moord gehad had. Hij liet hen
daarom bijeenroepen en bezwoer hun zijn onschuld. Den
Rabï'^a betuigde hij zijn leedwezen over den dood van hun

hoofdman; op hun verlangen werden zij in de zorg van
den landvoogd aanbevolen. Voorts liet hij tot hun voldoe-

ning een tiental Yamï's en Ahlaf gevangen zetten.

Geen wonder, dat na zoovele teleurstellende ervaringen
met de Na^raners Ibn "^Ubaid Allah zijn post moede was.

Toen al-Hadï échter te kennen gaf, dat hij hem niet gaarne
zou missen, drong hij niet verder aan op ontslag. Zijn ge-

zin, dat hij veiligheidshalve naar al-Hadan had overge-

bracht, haalde hij naar al-Ha^ar terug, omdat naar al-Hadi's

oordeel zoo'n maatregel niet ten goede kwam aan zijn ge-

zag. Voordat de imam in het begin van Du '1-Higga 2)

Na^ran weer verliet, dreigde hij den ''Abd al-Madan van

i) Als verzwarende omstandigheid wordt aangevoerd, dat er ook een

bloedschuld op I. Rabï'^ rustte.

2) Zaterdag 5 {li-khams dakhild) Du '1-H, 295 ;
Tabellen : Maandag.
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al-Ha^ar hun stad niet te zullen sparen, zoo zij in onder-

danigheid jegens zijn stadhouder te kort schoten. Ibn ^U-

baid Allah behield een kleinen troep ter bescherming bij

zich
*).

Nauwelijks was het hek van den dam, of Ibn Humaid

begon van uit zijn schuilplaats de toch al opgewonden ge-

moederen der Balharit te bewerken ^) en vertoonde zich

weldra ook met een bende in Sawhan ^).
Toen hij daarop

in Sirr Bani Mazin bedreigd werd ^), wist hij aman te ver-

krijgen, waardoor hij des te vrijer den tegenstand kon

in de hand werken. De *^Abd al-Madan, door Ibn *^Ubaid

Allah aan vroegeren afval en aan hun beloften aan al-Hadï

om geen oproerige beweging te steunen of opstandelingen
in hun stad te herbergen herinnerd, zwoeren plechtig hem
te zullen bijstaan ^). De zonen ^) van den landvoogd, die

door hun vader op raad der "^Abd al-Madan, maar tegen

eigen zin, daar zij de Madanï's niet vertrouwden, naar al-

Hadan gezonden waren, kwamen naar al-Ha^ar in den waan,
dat de orde nu verzekerd was, maar moesten op last van

hun vader, die versterking had aangevraagd en deze in al-

Hadan verwachtte, onmiddellijk terugkeeren.
Ook nu weer leidde de invordering der belasting tot bot-

sing. Al-Hasan b. Ahmed al-Ba^anï, die gesteld was over

de heffingen en de uitgaven voor den ^askar, had niets in

kas ter voldoening der soldij. Daar de Balharit achterstallig

waren, werd een afdeeling van den ^askar iia verzoek gemach-

tigd om het verschuldigde in te vorderen. Ibn Humaid
overviel deze manschappen, doodde er de helft van, be-

roofde de ruiters van hun paarden en trok vervolgens naar

Mïnas, waar de Rabfa tot aansluiting geneigd bleken. De

i) Slra^ f. 1390,/-^
—

1470: supra; Atibd' al-Z.^ f. 360.

2) 'ïd al-Adha' (10 Du '1-Hiéga).

3) Sïra^ f. 147a, evenals f. 1400;, 5, 7 : S-wgan.

4) I. '^Ubaid Allah zond op raad van Muh. b. al-Haitam en Ahm. b. al-

Arbad(?) de in al-Hagar gevestigde B. Bisr (vgl. bl. 162 n. 7) en B. 'Umar

tegen hem uit onder '^Abd Allah b. (al-)Munïr al-Marwï.

5) Slra^ f. 147^ siipra: ^^ \.Jic ^yb\ ±i^\ ^^,
^.-Jls "^ ^:>j \y, ^J^9

6) 'Alï, al-Qasim en óa'^far.
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opstandelingen betrokken daarop een kamp te al-Mikrab *)

vlak bij Qaryat Na^ran. Ibn ^Ubaid Allah wilde hen aan-

vallen, voordat hun toeloop te groot was. De *^Abd al-Ma-

dan weigerden echter buiten den muur te gaan en rieden

den darb te sluiten en te bewaken ;
zoo zou men een mo-

gelijken aanval gemakkelijk kunnen weerstaan, tot er ver-

sterking van al-Hadï zou komen. De landvoogd schreef aan

zijn zonen
^) om bij al-Hadï op spoedige hulpverleening

aan te dringen en gelastte hun te trachten met de Yam
en Ahlaf door een aanval op de Banu '1-Kh-mas in Saw-

han, de meest verbitterde tegenstanders, den vijand af te

leiden. Deze stammen waren evenwel daarvoor niet te vin-

den. Van Hamdan waren alleen de Sakir en Taqïf tot hulp
bereid. Middelerwijl begon Ibn Huniaid den muur gevaarlijk

te bestoken en slaagde er na een vinnig gevecht bij de

poort in een gedeelte er van te vernielen \ De Rabï^a

voegden zich nu ook bij hem; daarbij gelukte het hem de

in de stad wonende Banu Bisr en Banu "^Umar tot zich

over te halen, terwijl ook de ^Abd al-Madan zich met hem
inlieten. Den raad van zijn zoon ^Alï, die hem schreef de

stad te verlaten, wees Ibn '^Ubaid Allah verontwaardigd af,

verklarend bereid te zijn ziclj op te offeren in gehoorzaam-
heid aan Allah. Nog minder wilde hij luisteren naar inge-

zetenen van al-Ha^ar, die een dergelijken wenk gaven. Zijn

lot zou weldra beslist worden. Terwijl enkele afgezanten
der Balharit, binnengelaten, omdat zij voorgaven te willen

onderhandelen, een opzettelijk gerekte samenkomst met Ibn

'^Ubaid Allah en vervolgens ook met zijn goedvinden met

de *^Abd al-Madan hadden, drong een in hinderlaag ge-

legde afdeeling van den vijand, die zich overigens voor

den schijn teruggetrokken had, bij verrassing door een bres

bij de woning van '^Alï b. .Rabï^ de stad binnen
^). Tever-

geefs deed de stadhouder een beroep op de trouw der ^Abd

i) Waarschijnlijk een voormalig heiligdom; Zuid-Arab. lUIDQ = tempel

(altaar) 5 vgl. Landberg, Etudes^ II 638—646 ;
E. Glasers Reise nach Marib^ \ó^b.

2) Dinsdag 19 (Ji-asar baqiyd) Du '1-Higg;a [295] ;
Tabellen : Maandag.

3) Woensdags.

4) Vrijdags d. i, 23 Du 'l-Hi^ga.



i88

al-Madan en der cliënten
').

Met een kleine schare moest

hij in zijn dar de wijk nemen, die terstond omsingeld werd.

Een verrader liet de belegeraars ook hier binnen, waarop
Ibn ^Ubaid Allah en zijn gezellen zich in de bovenverdie-

ping verschansten. Terwijl de aanvallers van buiten de hui-

zing afbraken, de bressen met pijlen en steenen bestookten

en brand stichtten, vochten de ingeslotenen zich achter-

eenvolgens dood ^).
Alleen overgebleven weerde Ibn *^Ubaid

Allah, die in het besef getrouw te zijn jegens Allah en al-

Hadï aangeboden aman weigerde en slechts dèn weg van

zijn „reine vaderen" wilde gaan, zich nog aan den ingang
van het vrouwenvertrek, totdat een onverhoedsche slag

hem neervelde en de zwaarden der aanvallers hem afmaak-

ten. De stemming van de muitelingen vertolkte Abu 'l-'^A-

rarim, de broer van Abu '1-Wagïh ^),
die Ibn "^Ubaid Allah 's

hoofd afsneed en reciteerde :

— Een saikh om een saikh, een knaap om een knaap!
Ik heb mijn wraak gekoeld aan u, kroost van "^Alï!

— Wat maal ik nu nog om hetgeen er op mij neerkomt

aan toorn van Allah en vloek van Zijn Profeet ! %
Het hoofd werd door de wadi's [asrar) van Na^ran rond-

i) Hij gispte hun verraad in deze verzen (Sira^ f. i$ïa)'.

2) Er worden er 14 genoemd, onder hen Muh. b. al-Hus. al-'^Abbasï (naar

al-'^A. b. "^Abd al-Muttalib), Ibr. b. Sulaiman, oom van moederszijde van I.

'Ubaid Allah, Miih. b. al-Haitam (zie bl. 162 n. 7, 186 n. 4), Ahm. b. Za-

kariyya, die onder de onderteekenaars van den sulh voorkomt, en de Madanï

Maimün b. Muh.

3) Zie bl. 160, 166, 167.

4) Sira^ f. 1540, 2 sq. :

^^ ^yi> j^*_j dJj\ ia..i^
^yli ei jo \_j> VftA*) j\. \ *^

Wegens de krasheid der uiting zou men haast vragen, of de schrijver hier

niet de lisan al-hal doet spreken.
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gevoerd en daarna in al-Ha^ar op een staak gesteld tot

een mikpunt voor pijlen en steenen. Ook deed het nog
dienst om den wraakhonger te stillen van een vrouw, wier

broer in een gevecht tegen den imam gevallen was. Op
haar dringend verzoek kreeg zij er de beschikking over.

Zij rukte er een oog uit, sneed er de wangen af, trok den

baard uit, roosterde het en at er van
^).

De lijken der ge-
sneuvelden werden op straat geworpen, waar de opstande-

lingen ze door hun paarden lieten vertreden; dat van Ibn

*^Ubaid Allah kreeg ten slotte door toedoen van enkele

Nag;raners ^),
die Ibn Humaid er om verzochten, een be-

hoorlijke begrafenis ter plaatse van al-Balat dicht bij al-

Ha^ar.
De weinige helpers van den landvoogd, die ontkwamen ^)

en in de richting van al-Hadan vluchtten, ontmoetten onder-

weg ^) zijn zoon *^Alï met enkele ruiters van Sakir en Taqïf.

Hij had zijn vader niet kunnen ontzetten, daar Yam en

Wadi^a ^)
hun eigen twisten gewichtiger vonden dan op te

komen voor al-Hadï's landvoogd. Uit de tijding der vluch-

telingen werd hem duidelijk, dat achter een trouwbetuiging
en belofte van bijstand der Rabï^a, die hij op een aanma-

ning zijnerzijds tot nakoming der beloften aan al-Hadï ont-

vangen had, de verraderlijke bedoeling stak om hem in

handen te krijgen. Een overval van de in Mïnas achter-

gebleven Rabï^a was het eenige, wat hij kon ondernemen.

Na zijn terugkeer in al-Hadan kwamen de Hamdan hem
hun deelneming betuigen en verontschuldigingen aanbieden

voor hun achterblijven.

Voor zoover uit de vrij vage mededeelingen hieromtrent

is op te maken, kwam de hulp van den imam blijkbaar
te laat. Al-Hadï zelf was lijdende en trok niet mee uit ^).

1) Vgl. de wraak van Hind bt. 'Utba, I. His., 581.

2) O. a. '^Aqil b. 'Abd Allah, ook een der onderteekenaars van den snih^

die I. 'übaid Allah had geraden al-Hagar te verlaten.

3) O. a. al-Has. b. Ahm. al-Ba'danï en 'Abd Allah b, (al-)Munïr al-

Marwï (zie bl. 186 n. 4).

4) Te ,j^\.

5) 'Alï laakte de houding van deze stammen en van de Ahlaf in de ver-

zen, waarin hij ook zijn vader herdacht, Sï7'a^ f. 155^, i^^Sa.

6) Wel schijnt hij in Nagran geweest te zijn.
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Zijn troepen lieten aan de opstandelingen het veld. Bij hun

terugkomst kregen de manschappen van hun heer harde

verwijtingen te hooren over hun gebrek aan moed en hun

flauwheid in den ^ihad, zoodat zij, onder den indruk er

van tot boete bewogen, met handslag de ba{^a hernieuwden ').

Dit heet de laatste van al-Hadï's oorlogen in Na^ran.
Aan zijn weinig roemrijken afloop ligt het misschien, dat

wij er zoo weinig over hooren. De Swa bericht verder niets

over de woelige wadï^): wellicht behielden de Balharitvoor

geruimen tijd de bevochten vrijheid. Wegens hun veeten

met hen zullen de groepen van Hamdan vermoedelijk de

aansluiting aan den heer van SaMa niet verbroken hebben.

i) Sira^ f. 1470 supra
—

iST^'t Anblf al-Z.^ f. 36^ infra, geeft den val van

I. '^Ubaid Allah onder 296.

2) Ook kan de belangstelling van den opsteller der Sira voor Na^ran

verslapt zijn, toen zijn vader er geen rol meer speelde.



AL-HADI TE SAN'l' EN DE STRIJD MET
DE QARMATEN.

Abu 'l-'^Atahiya, die reeds meermalen van zijn welwil-

lende gezindheid jegens den imam door daden had doen

blijken '), gaf ten slotte den wensch te kennen om het in

zijne hand berustende bewind over San'^a^ en onderhoorig-
heden aan al-Hadï over te geven. Tot dit besluit dreef hem
naast de ook door zijn wazïr gedeelde sympathie voor den

^Alide vermoedelijk ook de geringe voldoening, die zijn

heerschappij hem gaf, door den tegenstand en de eigen-

dunkelijke handelingen van de met hem verwante Al Tarïf ^);

Van deze onder en door de Ya*^furiden opgekomen familie

van cliënten
^)

heet het, dat ieder harer leden zich in Ye-

men een balad had toegeëigend (iqtata!^a), waar hij naar

willekeur huishield. Zoo had Ibrahïm b. Khalaf door zijn

leger Gaisan *) laten plunderen, veel vrouwen daar gevangen

genomen en deels in Mekka verkocht, deels prijsgegeven
aan zijn manschappen. De opsteller der Slra merkt op, dat

hij een boekdeel zou kunnen vullen over de Al Tarïf. Voorts

zullen de Ya*^furiden, voor zoover hun dit niet door hech-

tenis belet was, niet hebben nagelaten te trachten naar

herstel van hun macht. Dan beleefde Abu 'l-'^Atahiya al-

lerlei ergernis van de Khafatim ^), de rest eener ruwe, wel-

licht Turksche soldatesca, die indertijd met den als Khuftum ^)

i) Vgl. bl. 146 V., 155, 157 V.

2) Zij heeten zijn banu ^amm. "

3) Vgl. bl. 104, 106.

4) Óaz.^ 54, 22 sqq., 102, / sqq.

5) Sg. wel Khuftumï.

6) Zoo Slra^ f. 500; f. 8o«, 7, f. Oi'^h infra, 99^; supva, b
uit., 1080;: Ai»

Vgl. bl. 107 n. 8 en bl. 210—2.
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bekenden stadhouder naar San^a^ gekomen en daar geble-
ven was. De heer van San'^a^ kon hen blijkbaar slecht onder

den duim houden en de bevolking moest, zich allerlei ge-

weldpleging laten welgevallen ').

Nadat al-Hadï in 287 zijn gezag in Balad Khawlan had

hersteld'-^), rustte hij zich met het aanbreken van Muharram
288 uit om Abu 'l-*^Atahiya's gebied te gaan aanvaarden.

Hij liet Ibn ^Ubaid Allah in Nagran manschappen lichten

uit Hamdan en Balharit en verzamelde ook een grooten ^as-

kar van Khawlan. Terwijl hij Sa^a onder de hoede liet

van Ahmed b. Muhammed
^),

trok hij met deze troepen *)

langs al-^Amasiyya ^), waar al-Du^am zich met alle Bakïl bij

hem aansloot, en al-Ha^ira
^),

een plaats van Hamdan, van-

o) ^
i) Sïra^ f. 800, ^—7, 12—-jg: U_^o_5 ej^\ j jl; Ji v»\x«j\ ^\ o'^ -^^

'HjfSb j^V^Tj
Aii- -X»_i>- ^y> ^\ ^^ «Uw C)^ ^J>^J ^.J=> J^ i>* V^ >J "^

"^J A^ jO^ ^^ -r '^- *'^—*^ J*^ {j^. v.i-*»<^ f^^ V.»)^
Ui» \3\.^

viAljjfj i3iJ^V(_^«i ^ jv^») yi^ S*\Jl\ dliJST^ J«4il j_yJ\ ^>. f:)U\ J«-

jji H lys- ^^\^\ jy^\ o^-^\ iy^*G (JIj-*^^ i O^l?-^.^^ ^ '^^

<>j
AiC 4jül, '^

_y>\ cl A5^ <VJ ^y> di\j>
i;,\

iji>\x«i\ _^\ J^ \_vU /y^-^Xi ^^n>\

^y«.sil
e Ju» \^ <kJ jA \^ «uaJiJtfi jj^i

At VV 'wJyit
»iJl\3 tj 4m\ a.i\c\_5

<ui5 ^ Jx.9\

Aj'il <»Jl\ "O^j yV\ Ia* ^y> ,_^a.Uil\ Ai^.
4.',\

o^vjfl ójt,^^ t5:>Ul ci^ l_*ö^4 i9^\

.<yw» y'^*^ 13*"

In een anecdote, Par. 5982, f, 1810!, waarin A. 'l-'A. opmerkt, dat hij de

eene helft van zijn rijk wel zou willen afstaan voor een dronk waters en de

andere helft desnoods om het water weer uit zijn lichaam kwijt te raken,

raadt zijn wazïr hem op zijn vraag, hoe aan de beslommering te ontkomen,
zich te wenden tot een sarïf Yahya te al-Rass, van wien hij gehoord heeft.

A. 'l-'^A. zou daarop Yahya verzocht hebben naar Yemen te komen. Vgl. echter

bl. 118, 146.

2) Vgl. bl, 171—4.

3) Gewezen landvoogd van Nagran; vgl. bl. 131, 170.

4) De voorhoede stond onder ^Alï b. Muh., die ook de ^askar uit Nagran
naar Sa'da begeleid had.

5) Gaz.^ 83, ^, IIQ, 18^ 186, jo sq., 22 mtl Z. van Sa'^da; volgens I. al-

Mug:awir, f. 128^ uit., 1290, i (Sprenger, Die Post- und Reiserouten^ 155),

op 4 farsakh (i2 niïl). Als naam eener streek, E. Glasers Reise nach Marib^
Bl. 2.

6) Afiba" al-Z.^ f. 29^: oj\l\
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waar eenige op zijn eisch uitgeleverde kwaadwilligen, die

pelgrims belaagd hadden, geboeid meegevoerd werden, naar

Khaiwan. Na een oponthoud van enkele dagen ^)
ter plaatse

zette hij over Atafit, waarheen hij Abu '1-Qasim vooruitge-

zonden had, zijn tocht voort naar Raida ^). Daar zou de

bevolking hem met vreugde ontvangen hebben, aangezien

zij veel te verduren had. gehad van tyrahnieke machtheb-

bers
; hij ontsloeg haar van ongeoorloofde heffingen (dar^ib)

en riep meteen manschap Op om hem te volgen naar H-r-qa ^),

ter inspectie van het gebied, dat, naar hij verklaarde, Abu

'l-*^Atahiya hem afgestaan had, namelijk de vlakte al-Bawn,

al-Masriq *) en het al-Du^am ontnomen gebied. Over Ma-
dar ^) kwam hij i8 Muharram ^) in H-r-qa, vanwaar hij daags
daarna Hadaqan '), niet ver van San'^a^ gelegen, bereikte.

Abu '1-^Atahiya liet van zijn voornemens niets merken ®)

en was er blijkbaar op uit om de hem dwarsboomende

groepen bij verrassing te stellen voor het feit van een be-

zetting der stad door den imam. Al-Hadï trok dan ook

niet rechtstreeks op San'^a^ aan. Abu 'l-'^Atahiya deed het

voorkomen, alsof hij vijandelijke bedoelingen had. Daardoor

kreeg hij gedaan, dat de lastige Khafatim en een deel der

Al Tarïf onder ^Abd Allah b. Kharra^ ®) naar al-Sirr ^^) gin-

gen om zich daar in een hinderlaag te leggen, die zij slechts

op zijn bevel zouden verlaten. Zelf trok hij met zijn troe-

pen uit naar Hadaqan, waar hij hen tegenover die van al-

Hadï opstelde ^^). Op zijn verzoek had er een ontmoeting

i) Aankomst Woensdag; vertrek Zondag {Tabellen: Zaterdag) 9 Muh.

(f. 79^, 8^ minder juist li-sab^ layal madiya) 288.

2) Vgl. 138 n, I.

3) Vgl. H-r-ma, Gaz.^ 109 uit.?

4) D. i. Masriq Khawlan, Óaz.^ 198, /-j?, vgl. 81, 7<5, 107,20 sqq.

5) óaz,^ 82,7/, 112,2; Medr, oostwaarts van Raida, op Glaser's kaart,

Pet. Miit.^ 1886, Taf. i; E. Glasers Reise nach Marib^ BI. i.

6) Woensdag li-itna ^asara yawm"''"- baqiya\ Tabellen: Maandag.

7) da^., 81 uit. vgl. N., 82, 3\ noordelijk van San'a^ op de genoemde
kaarten van Glaser; Sira.^ f. 2^, onjuist Kh-rfan.

8) Zoo uitdrukkelijk 5ïra, /. c,

9) Anba' al-Z.^ f, 300; : 7-\ >»• en
-Aj»-

10) De wadï van dien naam, óaz.^ 81,2^, 108, /o sqq.; vgl. de kaarten.

11) Al-Hadï zou ±150 ruiters en + 600 onberedenen, Abu 'l-'^Atahiya

resp. 400 en 10.000 gehad hebben.

13
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plaats. Terwijl Abu '1-^Atahiya al-Hadi naderde, wierp hij

zijn lans weg en onthulde zijn hoofd
^). Toen na hem ook

de imam afgestegen was, kuste hij" dezen hoofd en handen,

knielde {^ata), waarna al-Hadï zich neerzette en hem maande
tot gehoorzaamheid aan zijn Heer. Daarop nam al-Hadï

hem op zijn verzoek den eed af. Beider gevolg, dat zich

op een afstand gehouden had, kwam nu naderbij en de

wazïr Muhammed b. Abï ^Abbad en Abu 'l-^'Atahiya's an-

dere gezellen brachten ook hun huldiging. Abu '1-^Atahiya

liet daarop zijn leger afdeeling voor afdeeling gehoorzaam-
heid zweren aan den imam. Hij bewoog al-Hadï nu on-

middellijk San^a^ binnen te trekken, daar hij zich niet erg

veilig voelde voor zijn mededingers.
Zoo deed al-Hadï in den avond van Vrijdag 22

^) Mu-
harram 288 zijn intocht in de stad en nam intrek in de

dar van Abu 'l-*^Atahiya. De misleide Khafatim en Al Tarïf

haastten zich den volgenden morgen naar San'^a^; zij wil-

den niets van een '^Alide v/eten. Ook Ibrahïm b. Khalaf')
en Abü Ziyad, voormannen der Al Tarïf, waren ten hoogste
ontstemd. De eerste ried zijn onderhoorigen om tijdens

den Vrijdagdienst een opstand te verwekken. Terwijl al-

Hadï dezen leidde, begonnen dan ook de ontevredenen zijn

goederen (atqal) te plunderen. Niettemin bracht de imam

rustig zijn toespraak ten einde om vervolgens nog in de

salat voor te gaan. Dadelijk daarna spoedde Abu '1-^Atahiya

zich naar het plein ^), waar Ibn Khalaf en Abü Ziyad hem
met harde verwijten ontvingen. Het gelukte hem niet de

Khafatim op zijn zijde te houden door verhooging van soldij

[arzaq] te beloven : men wilde den *^Alawï niet. Deze had

zich inmiddels, vergezeld van zijn manschappen, naar zijn

woning begeven in afwachting van den afloop der onder-

handeling, 't Bleef echter niet bij een woordentwist
;
de mui-

ters, versterkt door te hoop geloopen plebs, begonnen op
Abu '1-^Atahiya te schieten en raakten slaags met de Ta-

i) Over de omhulling van het gezicht vgl. Landberg, Ettides^W 766—771.

2) Sira^ f. ?tïa'. fl sab"^ layal baqlna^ volgens Tabellen Zaterdag 23 Muh.;

S'ira^ f. "zb: lailat al-^umt^a H-ihda wa-isrïn laila khalat Diin al-Muharram.

3) B. Tarïf, zoo Si7'a^ f. 3(5.

4) Ib.^ f. 81^, ?)2b uit.: gannaba i. p. v, ^abbana.
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barï's van den imam. Toen er ook pijlen op al-Hadï's ver-

blijf gericht werden, kwam Abu 'l-*^Atahiya hem raden te

paard te stijgen. Al-Hadï, die gedreigd had, indien hij tegen
hen had op te treden, hen „aan zijn lans te zullen rijgen

als sprinkhanen aan een hout", deed daarop een charge en

slaagde er in zijn tegenstanders, die veel dooden op het

plein lieten, uit de stad te drijven. Den Khafatim werd op
hun verzoek door bemiddeling van Abu 'l-'^Atahiya aman

toegestaan. Toen zij nog niet geheel betrouwbaar bleken te

zijn, ontbood al-Hadï hun voormannen en stelde hen in hech-

tenis, terwijl hij hun wapenen en rijdieren onder zijn Ta-

barï's verdeelde. Op raad van Abu 'l-*^Atahiya werden tevens

de meesten der Al Ya'^fur en Al Tarïf door gevangenzetting

onschadelijk gemaakt \ Hiermede was het gezag voorloopig
verzekerd ^).

Abu 'l-'^Atahiya ^)
stelde ook de middelen, waarover hij

beschikte, gemunt geld [mal nad^^
), kameelen, paarden enz.

in handen van al-Hadï. Met Ibn Abï "^Abbad bleef hij daarbij

i) Dit wordt in ander verband meegedeeld, Sira^ f. 30, en is misschien

het best op dit tijdstip te plaatsen. Ib.^ f. 85a, heet het een maatregel van

A. 'l-'^Atahiya, genomen li-fisqihhn wa-lc^bihim. Volgens deze plaats zouden

alle Ya'furiden in hechtenis gezet zijn, doch dit klopt niet met andere aan-

duidingen. De gevangenen waren verdeeld over San'^a^, Sibam (vgl. bl. 196

n. 4) en Dahr (hs. ^9 en elders Ji; burcht in gelijknamige wadï N. W.

van San*^a^, vgl. D. H. Muller, Die Burgen u. Schlösser Südarabiens^ SBAk.

Wien^ philos.-hist. Cl., XCIV (1879), 392—6, 358—361; Glaser, Fet.Mitt.^

1886, 47; A. Deflers, Voyage au Yemen^ Paris 1889, 62—3).

2) Slra^ f. T<)a^i2
—830 supra; Aftba'' al-Z.^ f. 29^, 300;; Bahgat al-Z.^ f.

14^5 al-Kifaya^ p. 29,^0 sq.

3) Over zijn verlangen om zich van alle waardigheid terug te trekken zegt

Slra^ f. 83ü::_^\ \, ju,j\ "^ ^
jVld o^\ ,JiM Je itftVü»Il\ U (t?:>U.\ (^\) J^o_5

J.^ rtJl\ ^y^j ^;;.V. 4Jj\5
"^ ei J^ ^^ O* 'i^ ^^ J\ ^Viïi o^'^ UCa>

Intusschen treffen we hem vaak in gezelschap van al-Hadï aan.
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tot de vertrouwde raadgevers van den imam behooren *).

Ten teeken van de overneming van het bewind liet al-

Hadï zijn naam op de munten en den tiraz aanbrengen ^),

terwijl hij door aanstelling van vertegenwoordigers {^ummal)
het bestuur over de mikhlaf's begon te regelen. Als qadï
stelde hij aan Muhammed b. Ahmed b. Ruzaiq al-A^^^m,
een cliënt der Banu '1-^Abbas ^), die volgens zijn madhab

rechtsprak.
Met het begin van Safar ondernam al-Hadï, vergezeld

van Abu 'l-'^Atahiya, een tocht door het verworven gebied,

eerst naar Óibam, de voormalige residentie der Ya*^furiden *).

Daar herinnerde hij de bewoners in de Vrijdagrede aan de

onrechtmatige lasten hun opgelegd en stelde hij in^ het

vooruitzicht de rechtvaardigheid, die zijn bewind zou ken-

merken. Van hier uit bezocht hij ook den berg Bait Du-

khar ^), waar hij in denzelfden geest sprak en een *^Alide uit

Tabaristan als walï aanstelde. Bij zijn vertrek uit Sibam

bleef daar zijn zoon Abu '1-Qasim met een troepenafdeeling.
Voor kort naar San^a^ teruggekeerd, trok hij''), na de stad

onder de hoede van zijn broer '^Abd Allah gesteld te heb-

ben, met Abu 'l-'^Atahiya langs Bi^r al-Khawlanï ')
naar

Yakla \ dat ook een Tabarï als walï kreeg, en naar Simh \

1) Sira^ f. 30: t^AU. ij-U\ J^*\ Ld\j> i ;>Cs- [4^] OiS^ V.Ui\ _^J o^*G

2) /(J.,
f. zb infr^: jljai^ Su\

Jp.
c^\ u-u^ y\^', Bahiat al-Z.^ f. 14^ =

al-Kifaya^ p. 30, /, waar dm2rs en dirhams genoemd worden. — Een te

Sa'da door al-Hadï geslagen munt vermeldt St. Lane Poole, Cat. of Oriënt.

Coins in the Brit. Mus..^ V 126 sq.

3) De 'Abbasiden of de Wald al-'Abbas b. 'Alï.

4) Vgl. bl. 103 n. 7; % farsakh (i dagreis) N. W. van San^a', I. Xhor-

dadbeh, 143, 4 sq. ;
C. Millingen, Proc. Roy. Geogr. Soc.^ XVIII (1874), 198 sq.;

A. Deflers, o.c.^ 68—71.

5) Sïra^ f. 83^ supra, en elders \^i ^^^ ;
de berg, die Sibam beheerscht

en waarop de sterkte Kawkaban lag, óaz..^ 68, 22^ 107, j—9, 126, /j", 195,

S—7; D. H. Muller, o.
<:., 352—6; C. Millingen en A. Deflers, l.c.

6) Vertrek Zondag {Tabellen'. Maandag) 23 {li-sitta ayyam baqiya) Safar.

7) Óaz..^ 239, /j-, 79.

8) /^., 80,20, 94,9, 108
uit., 125,^0, 189,20, 239,/^; E. Glasers Reise

nach Marib.^ 54^, Bl. 3, noordoostelijk van Damar.

9) Vgl. Gaz..^ 105, ^.
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waar hij zich eenige dagen ophield. Dat hij Abu '1-^Ata-

hiya niet naar de oogen zag, zou men kunnen afleiden uit

de mededeeling, dat hij hier aan een vrouw op haar klacht

een stuk land, dat Abu 'l-'^Atahiya's vader indertijd weder-

rechtelijk genomen had, na geleverd getuigenbewijs liet

teruggeven. Na over Simh Zaid b. Abi '1-^Abbas al-Futaimï

aangesteld te hebben bezocht hij Damar
').

Als elders werd

ook hier de opgeroepen bevolking toegesproken. Terwijl

hij hier ter beves^tiging van zijn gezag eenige dagen ver-

toefde, ontving hij afgevaardigden uit Gublan ^), wien hij

bij hun terugkeer twee beambten van hem medegaf. In

Damar Ibrahïm b. óa^far al-Futaimï als walï latend vertrok

al-Hadi naar al-Ahtüt
^)

en vandaar naar Mankat *).
Toen

hem hier uit de eerstgenoemde plaats daden van sexueele

ongebondenheid en perversiteit ter oore kwamen, stelde hij

een afschrikwekkend voorbeeld door een schuldig bevon-

dene te doen onthoofden en aan den paal te laten slaan.

Hier vernam hij ook, dat een deel der óa'^afira
^)

het op
muiterij (fitna) onder zijn manschappen aanlegde. Hij zond

hen daarop als gevangenen naar San^a^. Te Mankat kwam
Abu '1-^Asïra b. al-Ruwayya, hoofd eener familie van aan-

zien
^), zijn opwachting maken. Deze plaats kreeg "^Abd

Allah b. al-Husain al-Futaimï als walï, toen al-Hadï met

i) Op 2 marhala Z. van San*^a^; zie bl. 102 n. 5 en I. Khordadbeh, 139, 65

Tag al-'^Arüs^ III 229,20 sqq.; H. Burchardt, Reiseskizzen aus dein Yemen^
Zeitschr. d. Ges. f. Erdk. zu Bej-lin^ 1902, 606.

2) Sïra^ f. 840: ^^j'^Ls-; vgl. Gaz.^ 6S^i3—14^ T^i^^t 103,9 sqq., 104, /;7;

I. Khordadbeh, 142, 2—4.

3) Sïra, l. c, tweemaal (mogelijk juist) ]i>^sv>-'Y\', Gaz., 68, 9, 71, 12^ loi,

7, in het brongebied van W. Zabïd, waarschijnlijk Z. W. van Damar.

4) Gaz.^ 55,^ en N., 10 1,0; op een uur afstand van de ruïne van Zafar,

zuidelijk van Yarïm, Fundgr. des Orients^ II 283 (brief van Seetzen).

5) Hiermee worden elders (f. 95.0: vgl. bl. 207 n. i) hulptroepen van óa'far

al-Manakhi (vgl. bl. 113) aangeduid. In dit verband wordt er niet gerept

van betrekking van dezen vorst tot al-Hadï. Beduchtheid voor Tarïfiden en

Qarmaten konden hem intusschen tot aansluiting bewogen hebben.

6) Slra^ f. 16001: A. 'l-'^Asïra Ahm. b. Muh. b. al-Ruwayya (al-Madhi^ï,

vgl. bl. 146 n. i), misschien een vazal van Óa'far al-Manakhï, vgl. bl. 207.—
Gaz.^ 108, JÓ—/j, vermeldt Al al-Ruwayya in W. al-Sirr (N. O. van

San'^a'); vgl. ib.^ 92,/^ sq.
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Abu 'l-'^Asïra naar Gaisan
') opbrak. Van hier zou hij den

Tabarï "^Alï b. D-r(r) naar *^Adan uitgezonden hebben '^).
Na

een driedaagsch verblijf in éaisan deed de imam Tat ^)

aan, waar hij ook eenige dagen vertoefde. Hier stelde hij

Muh-ammed b. Abi '1-Zubair al-Yarsumï als bestuurder aan.

Terwijl Abu 'l-'^Asira verlof vroeg om hier te blijven, keerde

al-Hadï over Busar
*)

en Yakla naar SanV terug, dat hij

in het laatst van Rabi"^ I bereikte ^).

Hoewel zijn gezag over deze plaatsen nauwelijks vast

kan geweest zijn en in vele gevallen slechts bestaan moet
hebben onder een tijdelijken indruk van zijn persoon en

zijn machtsvertoon, scheen al-Hadï zich toch betrekkelijk

gerust te gevoelen. Hij zond tenminste zijn broer ^Abd
Allah naar Higaz om zijn familieleden

^) naar Yemen te

halen ^).

Tegen het einde van Rabï^ II nam al-Hadï in Sibam

verblijf, terwijl hij San*^a^ onder de hoede liet van zijn neef

''Alï b. Sulaiman ^). De tegenpartij in Yemen's hoofdstad

hunkerde naar een gelegenheid om zich van den '^Alawï te

i) Vgl. bl. igi n. 4; wellicht Z.O.-waarts van Yahsib (Zafar); Hugr en

Badr, die tot de mikhlaf óaisan gerekend werden, waren volgens I. Khor-

dadbeh, 139,^ sq., 24. farsak/i van '^Adan verwijderd.

2) Waarschijnlijk niet als walï, zooals Sïra^ f. 84^5, wil, maar mogelijk als

werver. Overigens blijkt er niets van betrekkingen met "^Adan.

3) Sira^ l. c.\ ,_j\S; Gaz.^ 92, 77, 102, 9, 72, in de mikhlaf Rada'^ zuid-

oostelijk van Damar.

4) Gaz.^ 92,79; hs. Vi,) ; Bisar, oostwaarts van Damar, E. Glasers Reise

nach Marib^ Bl. 2.

5) Sira^ f. 830; supra
—

84^^ infra, vgl. f. 2b infra, 30 ;
in laatstgenoemde

plaats wordt, evenals Bah^at al-Z.^ f. 14^, al-Kifaya^ p. 30, 2^ de reis als

een tocht naar Yahsib (zóó naar de hss., vgl. Gaz.^ loi, 7—705 Naswan,
ed. "^Azïmuddln, Bemerk., S. 4; % farsakh van Damar, I. Khordadbeh, 140, j;
ten Z. van Yarim) en Ru"^ain en omgeving saamgevat; de streek behoorde

tot .het gebied der Al Tarïf (vgl. bl. 106). Anb^ al-Z.^ f. 30a infra, b supra,

vermeldt na het bezoek aan Damar een tocht door het gebied der *^Ans

(O. van Damar, Gaz,^ 92, 13 sqq.).

6) MasaHkh en huram.

7) Sira^ f. 84*^ infra; intusschen waren er blijkens f. 870 reeds talrijke

Imram {huraiti katïr min huram rasül Allah\ wellicht ook vrouwen van

andere '^Aliden, in zijn omgeving; vgl. bl. 201,

8) B. al-Qasim b. Ibr., Slra^ f. 3a; al-Faris, '^Umdat al-Talib^ 155, 7^—18.
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ontslaan. Toen al-Hadï in het begin van óumada II zijn

zoon Abu '1-Qasim met een "^askar naar de Balad Banï

Rabfa en Batina Hagür ') gezonden had tot machtsvertoon,

achtten de AI Ya'^fiir en Al Tarïf, die nog vrij waren, hem

genoeg van troepen ontbloot om een kans te kunnen wa-

gen. Een tweetal Ya^riden
^)

hadden zich om hulp ge-
wend tot de Khari^ietische Qudam^) met beklag over Abu

'l-'^Atahiya's optreden tegenover hun geslacht. Zij kregen
veel toeloop van kwaadwilligen [sufaha"). Ook Sa'^sa^a b.

Ga'^far ^) uit Raida voegde zich bij hen. Wegens zijn tyran-
niek optreden en overtreding van het wijnverbod, had al-

Hadï hem zijn gebied, de vlakte al-Bawn, ontnomen en

het onder bestuur van Muhammed b. *^Isa al-Tamïmï ^) ge-

steld. Toen Sa'sa^a vernam, dat de Qudam gemeene zaak

maakten met de Ya^uriden, roofde hij met een bende su-

fah^ paarden van den imam in den Bawn, plunderde graan-
voorraden (^<2;/è(j?/-opbrengst) en stichtte onheil in de streek.

Om deze vrijbuiterij tegen te gaan zond al-Hadï ^Alï b. al-

*^Abbas al-^Alawï naar Nagr \ Ook riep hij zijn zoon naar

Sibam terug. Met het oog op een uitgelekt plan der Qu-
dami's om Bait Dukhar te bezetten, ontbood hij nog man-

sc|iappen uit San^a^ en liet hij zijn walï in Dahr, Abu '1-

Qasim ^Ubaid Allah b. Muhammed al-Hasanï, een oproep
doen in zijn mikhlaf. Uit beide plaatsen kwam versterking.

Met Abu '1-^Atahiya bezette al-Hadï den berg '), terwijl de

i) Vgl. bl. 137, 141 V.

2) Sira^ f. 85» infra, b supra, als ibnay Al {Abt) al-Himyar aangeduid;

wegens f. 30, waar sprake is van een der xvald Abt ''l-Khair (hs. z. p.), is

hier waarschijnlijk ibnay Abi H-Khair te lezen. Abu 'l-Khair= Ahm. b.

Ya'^fur, vgl. bl. 201 n. i.

3) Op de Sarat Qudam, N. N. W. voortzetting van de S. al-Masani'^, Gaz.^

69, 3 sqq.; op Glaser's kaart, Pet. Mitt.., 1886, Taf. i, Eilad Kiidam. Vgl.

Naswan, ed. "^Azïmuddïn, 83; Griffini, Il poemetto di Qtcdam ben Qadwi.^ '^'^
—^

(estr. R. St. O., VII). ,

4) Zie bl. 138.

5) Slra., f. "530: A. Óa'far Muh. b. 'Isa al-T.5 vgl. bl. 131.

6) Gaz.^ 107, /o; op Glaser's kaart, /. f., Nedjr, even ten Z. van "^Amran,

aan den ingang der Bawn-vlakte.

7) Het plan der Qudam heet Vrijdag ii óum. Il bekend geworden en

de bezetting van den berg Zaterdag 12 óum. Il geschied" te zijn. Tabellen

resp. Dinsdag en Woensdag. De opgaven zouden juist zijn voor 287.
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verdediging van éibam aan Ibn Abï ^Abbad met de San-

^anï's werd overgelaten. De vijand viel nu Óibam aan, waar

hij op eenigen steun kon rekenen, drong binnen en be-

vrijdde de gevangenen, Abü Ziyad en een troep Khafatim.

Ibn Abï ^Abbad, in den steek gelaten door de San^anï's,

sneuvelde tegen de overmacht. Dat de van den Dukhar

toegesnelde manschap onder Abu 'l-'^Atahiya en Muhammed
b. al-Du'^am de aanvallers verdreef, was slechts een klein

voordeel voor den imam. Hoe onbetrouwbaar de bevolking
van het kortelings bezette gebied was, blijkt wel hieruit,

dat de hulptroepen uit Dahr, die blijkbaar ook in éibam

gebleven, maar spoedig, evenals de San'^anï's, gevlucht wa-

ren, bij hun terugkeer vijandelijkheden begonnen tegen den

vertegenwoordiger van den imam. Het gelukte hun Abu
'1-Gassam ')

b. Tarïf en de aanwezige Ya'^furiden uit hun

gevangenschap te bevrijden. De wali achtte het geraden
naar San'^a^ te vluchten.

Ibn Sulaiman's post in San^a^ was ten gevolge van den

aanhang der verdrongen machthebbers vrij wankel. Al-Hadï

waarschuwde hem voor het voorbeeld van zijn ambtgenoot
in Dahr, die naar zijn meening door krachtiger optreden
veel had kunnen voorkomen ^). Een paar aanhangers van

den imam gingen al-Du*^am b. Ibrahim verzoeken om al-

Hadi te hulp te komen. Hij bracht een sterken troep bij-

een en trof in Raida samen met Abu '1-Qasim, met wien

hij naar Sibam trok. Al-Hadï dacht met hen beiden San^a'

te versterken. Blijkbaar voordat dit gebeurd was, brak daar

echter tegen het einde van óumada II een volksoproer

uit, geleid door zekeren Ahmed ^)
b. Mahfüz, waarbij de

gevangenis werd opengebroken. Ibn Sulaiman zag onver-

wachts zijn dar met steenen bestookt, terwijl de manschap-

pen van zijn '^askar door de stad in hun woningen ver-

i) Slra^ f. i(ia infra: Aij»i\, f. 92fl! supra: *U»^\, vgl. Lisan^ XV 334, 14.

2) Ib.^ f. Sóa uit. sq.: c jJo\ (}.cj;-> ^>l ^ï- (i\ .^^i ^ t5->V!bi viiSi iijj

U
oJ_j ^c^j O^J (^s- ^.) .A^. d^ iS^^ 0^ ^^^ t>» ^J^ ö^ j^^

3) Dezen naam vermeldt alleen Sïra^ f. 3a infra.
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spreid waren. Machteloos vluchtte hij met eenige ruiters

naar Madar. *^Abd al-Qahir b. Ahmed b. Ya'^fur ^),
een der

bevrijde Ya%riden van Dahr, werd naar San'^a^ gehaald.

De "^askar, die pas nog van Ibn Sulaiman was, stelde zich

zonder aarzelen voor het grootste gedeelte den nieuwen

heer ten dienst.

Het niet beteugelde verzet, de bevrijding van verschei-

dene tegenstanders, twijfel aan de trouw van zijn manschap-

pen en ook de onveiligheid der bij hem in Sibam aanwe-

zige vrouwen
^)
deden hem besluiten van hier terug te trekken.

Nadat een karavaan met de vrouwen vertrokken was, ver-

liet ook al-Hadï met Abu 'l-*^Atahiya en al-Du^am de stad.

Zonderling doet de mededeeling aan, dat de imam de nog

gevangen 5.1 Ya*^fur, onder welke As'^ad b. Abï Ya'^fur ^), en

5.1 Tarïf vrijliet, hoewel Abu '1-^Atahiya en al-Du'^am hun

dood verlangden % De uitwijkenden bereikten niet zonder

aangevallen te worden Na^r, waar Ibn al-'^Abbas ^) zich bij

hen voegde. In den Bawn moest Abu '1-Qasim den weg
naar Raida •

vrij maken. Al-Hadï trok door naar Bait Züd ^)

om na enkele dagen in Raida terug te keeren. Hij zond

Abu 'l-*^Atahiya uit om versterking van de Banu Rabï'^a en

de Banu Suraim te verkrijgen. De vijand verscheen intus-

schen in het laatst van óumada II onverwachts voor Raida :

de "^askar
'^)

van Abü Ziyad en Sa'^sa'^a drong de stad bin-

nen. Aan het moedig standhouden en aanvallen van al-

Hadï, die het erfzwaard Du '1-Faqar ^) hanteerde, en van

eenige gezellen, terwijl het gros van zijn troep voor de over-

i) Sira^ f. 86(J infra, alleen I. Ya'^fur, doch f. 30 infra 'Abd al-Qahir b.

Ahmed b. ^ (1. Ji*,); vgl. bl. 107. Bah^at al-Z.^ f. i^b: *Abd al-Qahir b.

Abi '1-Khair (blijkbaar kunya van Ahmed) b. Ya*^fur, niet genoemd in de

parallele passage al-Kifaya^ p. 30, 6.

2) Vgl. bl. 198 n. 7.

3) Zie bl. io8.

4) Dit laatste alleen Sira^ f. 30 paen. sq.

5) Zie bl. 199. 6) Vgl. bl. 137 n. 8.

7) Slra^ f. 3<5 supra, noemt met name de Qudam; hier wordt ook de ge-

noemde datum gegeven.

8) Het zwaard van den Profeet, waarvan de herkomst verschillend wordt

opgegeven en dat op *^Ali zou zijn overgegaan (I. S., In 171 sq.; I. A., II

55; Yaqüt, IV 653; Taé al-'-Arüs^ III 47410"^ sqq.; Schwarzlose, Die Waf-
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macht vluchtte, was het, naar het heet, te danken, dat de

aanvallers weken. Zij werden zelfs vervolgd naar den burcht

al-Grail '), waar de imam hun nog een scherp gevecht le-

verde. Teruggekeerd in Raida, waar hij het kasteel (qasr)'^)

verwoestte, liet al-Hadï de hoofden der gedoode vijanden
naar Sa'^da en Nagran zenden om daar tenminste het ontzag
er in te houden.

Toen een paar dagen later Abu 'l-*^Atahiya was komen

opdagen met een vendel flamdanï's, trok al-Hadi naar Ma-
dar ^). Daar kwam kort daarop zijn broer '^Abd Allah uit

Higaz aan met eenige ^Aliden
'*)
benevens 86 man uit Egypte;

de meegebrachte vrouwen had hij naar SaMa gezonden. Al-

Hadï vaardigde hem nu af naar al-Du'^am, die na het ver-

trek uit Sibam zijns weegs schijnt gegaan te zijn, om de,

feti der alten Araber^ 1525 vgl. Ag.^ XVI 164, /o), was, naar het schijnt,

een palladium, dat verschillende partijen beweerden te bezitten. Uit handen

van Muh. b. 'Abd Allah b. al-Has. zou het in het bezit der *^Abbasiden

geraakt zijn (Tab., III 247 ; vgl. Goldziher, M. 5., II 359, 364, en Schwarz-

lose, /. c.').
Een Imamieüsche traditie (al-Kassï, 268) echter laat óa'^far al-

Sadiq ten heftigste de bewering van een paar Zaidieten tegenspreken, dat

het zwaard van den Gezant van Allah (de naam Du '1-Faqar wordt hier

niet genoemdv) in het bezit van '^Abd Allah b. al-Has. zou zijn; integendeel,

'^Alï b. al-Hus. (vgl. I. S., I ii 171,^0 sq.) had het bezeten en daarna had

hij het. I. S., V 83, ij sqq. gewaagt van I. al-Hanafiyya's schenking van

het zwaard van den Profeet (zonder naam) aan 'Abd al-Malik. — Al-Hadï

gedenkt het naar aanleiding van zijn gevecht in de verzen Sira^ f. 87^ paen.—
88fl!, 4:

II) ^

^^^^% "i^Uj]^ -^JL. Lasi- ^3 (i -i-è. J^^

X.'A j1J\ JV*U is':> Cf ^—
«^Ij-* j^^ j^ y^ J>-

Later zou de imam al-Mutahhar b. Yahya (gest. 697, al-Khazragl, al-'^Uqüd

al-hc'hè'iyya^ 310, het gehad hebben; ten slotte kwam het in handen der Banu

Rasül
(/jT. al-Yaqüt al-mit^azzam^ Hs. Leiden 2122, f. 1280).

i) Gaz.^ iii,^^; vgl. El Gheil, O.-waarts van Sibam op Glaser's kaart.

Pet. Mitt..^ 1886, Taf. i.

2) Mogelijk de burcht van Sa'^sa'a, vgl. bl. 138.

3) Vgl. bl. 193 n. 5.

4) Ofschoon dit gewoonlijk niet vermeld wordt, moeten er blijkens telkens

nieuwe namen geregeld ^Aliden bij al-Hadï aangekomen zijn.
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door hem beloofde hulp tegen de Banu Tarïf te bekomen.

Met den keer der kansen wilde deze zich blijkbaar liever

van den imam losmaken : hij trachtte hem tenminste van

bestrijding der Tarïf af te houden ^).

Desniettegenstaande deed al-Hadï een nieuwe poging om
San'^a^ te bemachtigen. Een gevecht tegen de Al Ya*^fur en

Al Tarïf van SanV, Sibam en Dahr, die onder aanvoering
van Ibrahïm b. Khalaf ^) in al-Rahba ^)

den imam trachtten

tegen te houden, verliep in diens voordeel en leverde groo-
ten buit. Andermaal kon hij Vrijdag 27 Ra^ab *) San^a'

binnentrekken, terwijl de Ya^furide Ibn Abi '1-Khair ^) de

stad verliet. Het Himyarische vorstengeslacht handhaafde

zich in Sibam; daar berustte de leiding bij As'^ad b. Abï
Ya'fur en zijn neef ""Utman b. Abi '1-Khair b. Ya'^fur %
Tegen de inwoners van SanV nam al-Hadï geen weerwraak

wegens hun houding tegenover Ibn Sulaiman. Was de stad

ook al in zijn bezit, daar buiten bedreigden hem de Ya'^fu-

riden en de cliëntenfamilie van Tarïf. Kort na de bezetting
zond al-Hadï Abu 'l-'^Atahiya met een '^^^/è^rnaar Gaiman ') ;

toen de tegenstanders evenwel uit Bait Baws'^) versterking

kregen van Ibn Khalaf, moest hij op den oostelijk van

San'^a^ gelegen berg Nuqum ^) terugtrekken. Al-Hadï kwam

i) Sï}'a^ f. 84<5 infra—880; infra (wat al-Du'^am's houding betreft, ^.i

^'.J^ KSi'-ri^ ö^ "ii^^ ci^ i->\^^)> ^- 3«, ^; ^«^^«^ al-Z.^ f. 30^, 310; supra;

Bah^at al-Z.^ f. 14^5 al-Kifaya^ p. 30, 3—J.

2) Alleen genoemd Sira^ f. 3^.

3) Alleen /, c. en Bahgat al-Z.^ l. c, de laagte van W. Khaiid bij San'^a^

vgl. Gaz.^ 82, j», iii,/ sqq. ; Yaqüt, II 762, 763 ; Glaser, l. c.^ 47^.
— Volgens

Sïra^ f. SSó supra, had al-Hadï 5 a 600 onbereden manschappen en nog geen
100 ruiters (f. 3^5,

Hamdan en Khawlan), de tegenpartij resp. 2000 en 500.

4) Slra^ f. 3^ : li-ayyam baqiyat min Ra^ab 288
;

f. 89a : des Vrijdags 288.

5) Alleen genoemd Slra^ f.
3*5,

waar dezelfde ook *^Abd al-Hakïm ("^Abd

al-Qahir?) b. Ahm. b. Ya'^fur heet.

6) Sira, l.c.\ Bahgat al-Z., f. 14^; al-Kifaya^ p. 30,7 sq.

7) Burcht aan gelijknamige, in W, Kharid mondende wadi, Z. O. van

San'^a^^ Ga%.^ 81, 16 sq. , 109, 6 sq.; D. H. Muller, Die Bttrgen ti. Schlösser

Südarabiens^ l,c.^ 365— 7, 399 ff.
;
E. Glasers Reise 7iach Marih^ BI, i.

8) Gaz.^ 81, 23\ even Z.-waarts van San'^a^, op ó. "^Aiban, vgl. Glaser's

kaart, Pet. Miit^ 1886, Taf. i.

9) Gaz.^ 125, 10 sq. ;
A, Deflers, 0. f., 63—5; op Glaser's kaart, /.£•.,

on-

juist Nukum.



204

nu te hulp'), vocht mét goeden uitslag te ^Alab(?)^), ver-

volgde den vijand naar Bait Baws en bracht hem te al-

H-w-r ^) opnieuw verlies toe. De kracht der tegenpartij
was hiermee evenwel lang niet gebroken, want tegen mid-

den Sa'^ban
*) verschenen haar troepen weer in grooten ge-

tale aan den voet van den Nuqum. Een voordeelig gevecht
en talrijke razzia's in den loop van die maand vermochten

evenmin te beletten, dat de vijand Woensdag i Ramadan
zich weer van alle kanten samentrok en de oude stellingen

opnieuw innam. Een afdeeling drong zelfs dé stad binnen^).
Ook nu was de uitslag der gevechten slechts, dat de aan-

valler naar den Nuqum teruggedrongen werd, zoodat San'^a'

bedreigd bleef.

Van verder krijgsbedrijf gedurende de vastenmaand wordt

geen melding gemaakt; Toen al-Hadï echter ter gelegenheid
van *^Id al-Fitr op de musalla de khutba uitsprak, verscheen

de vijand weer voor de poort. Nadat Abu '1-^Atahiya hem

voorloopig verjaagd had, werd hij daags daarna ^) door al-

Hadï krachtiger aangetast op den Nuqum en te "^Alab en

•met verlies van gevangenen verdreven, terwijl zijn kamp ge-

plunderd werd. Dinsdag 5 Sawwal zond de imam Abu 'Ir

^Atahiya naar Qarat ^Alab, vanwaar hij vijandelijke ruiterij

verjoeg '). Toen de tegenstanders zich daarop te H-dd-y-n^)

samentrokken, kwam al-Hadï met zijn "^askar ter verster-

king. Aanvankelijk tot wijken gebracht, schijnt het Ya'^fu-

i) Zaterdag 6 Sa'^ban
;

Tabellen : 5 S.

2) Gevocaliseerd naar Naswan, ed. "^Azïmuddïn, 74 sq. 5
een sterkte (zie

beneden) blijkbaar iets ten Z. van San*^a^.

3) Beneden (Jaht) Bait Baws.

4) Zondag 14 Sa'^ban; Tabellen: Maandag.

5) Bij den darb al-Qatï^ Behalve dezen darb worden nog de darb al-

Gabbana (^Slra^ f. goa : al-Gannaba, doch f. 920! : al-Gabbana, het kerkhof,

vgl. Manzoni, El Yèmen^ 129) en de darb «K (f. 92^) genoemd.

6) Vrijdags taniya ^l-Fiir
;

Tabellen : i Sawwal op Vrijdag.

7) Volgens Anba'' al-Z.^ f. 31*5, naar
(?jjj,jic>) ^^o j-k^.

8) Eenmaal met ""

{Slra^ f. g\b infra); Manzoni, o.c.^ 125, vermeldt Gibel

Hadein bij Esiaz= Hizyaz {Gaz.^ 81,775 Z. van San*^!^, Glaser's kaart, /.f.);

op ^2 dag gaans afstand van San*^a', A. Deflers, o. c.^ 58.
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ridische leger zich op de hoogten dezer plaats ^)
te hebben

kunnen handhaven. Bij de vervolging kregen ^Alï b. Su-

laiman en Abu 'l-*^Atahiya doodelijke wonden; ook sneu-

velde er een nakomeling van al-Husain b. ^Alï. Een be-

slissenden uitslag had dit treffen niet.

Eenige versterking [madda) ontving de imam in dezen

moeilijken tijd van een hulptroep onder al-Rabï^ b. al-Ru-

wayya al-Madhi^ï\ dien óa^^far . b. Ibrahïm al-éa%rï ^)
hem

deed toekomen. De Al Ya'^fur en Abu 'l-Glassam b. Tarïf

bereidden intusschen een nieuwen aanval voor. Van uit

Sibam hadden zij een kamp betrokken in "^Asr *). Om-
streeks half éawwal ^) verschenen zij op den maidan van

SanV, 'maar al-Hadï slaagde er in hen naar hun kamp
terug te dringen. Na versterkt te zijn door troepen van

al-Hakamï
^) drongen Woensdag ,12 Du '1-QaMa vijandelijke

afdeelingen naar den Nuqum op, eene zelfs de stad bin-

nen. Door al-Hadï's hardnekkige verdediging werd de stad

weer bevrijd. Een maand later, op "^Id al-Adha, bedreigde
het zeer versterkte leger der Ya^furiden San*^a^ opnieuw^).
Met zijn ruim 1000 man kon de imam daartegen niet veel

uitrichten. De verdrijving van den vijand naar al-Zibr was

van weinig beteekenis, want het lag in de nabijheid van

San'^a\
,
Enkele overvallen zuidwaarts van de stad in de

richting van Bait Baws en te Hadda ^) besloten het krijgs-

bedrijf van 288.

Een hulpcorps van Zaidieten uit Tabaristan, die, blijkbaar

na volbrenging van den ha^é» Donderdag 7 Safar ^) aan-

1) Anbïï' al-Z.^ l. f.,
noemt de plaats ^^\; al-Zibr was een berg dicht bij

San*^a', Óaz.^ 195, 77.

2) Wellicht een broer van Abu '1-^Asïra; zie bl. 197.

3) Blijkbaar al-Manakhïj zie bl. 106, 113 v., vgl. loi n. 9.

4) Aan een wadï even W. van San'^a', Glaser, Pei. Miti.^ 1886, 47^5, en

Taf. I. Anbl^ al-Z.^ l.c.^ noemt hier
^^\A^at-, vgl. bl. 206 n. 7.

5) Dinsdag 14 éawwal (288); Tabellen'. Donderdag.

6) Wellicht dezelfde als de reeds genoemde (bl. 175) I. al-Hakamï. Vgl.

ook bl. 213—5.

7) Door W. al-Sirar (Anbïï' al-Z.)\ deze loopt door San'a", Yaqüt, III 64.

8) Op Glaser's kaart, /. f., N. van Bait Baws
; ± 5 k.m. Z. W. van San'^a^,

A. Deflers, o. c.^ 62.

9) Sira^ f. 93a: 9 Safar; Tabellen: Zaterdag.
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kwamen, was natuurlijk niet zoo groot, dat het al-Hadï het

overwicht kon verschaffen. Midden Safar hadden er aan-

rakingen met den vijand plaats, die verre van voordeelig

eindigden. Nadat al-Hadï's broer *^Abd Allah en al-Rabf b.

al-Ruwayya te Sabul ') tegenover de in Graiman gelegerde

tegenpartij hadden post gevat ^), liet al-Hadï door een af-

deeling een vijandelijken '^askar in Zabwa
^)

overvallen. Van
den geslaagden tocht terugkeerend werden de troepen van

den imam van uit Bait Baws op hun beurt aangetast. Al-

Hadï kwam hen van uit SanV ontzetten ^). Bij een nieu-

wen aanval op zijn achterhoede geraakte hij echter met de

Tabarï's in een engte erg in het nauw. Zijn paard viel, door

een steen getroffen, en zelf kreeg hij een steen tegen zijn

slaap, die hem bezwijmde. Abu '1-Qasim bewaarde hem

nog bijtijds voor een lanssteek. Hij werd op een paard ge-

tild en, terwijl hij onderweg zijn bewustzijn herkreeg, keerde

men al vechtend naar San^a^ terug. Vele San'^anï^s en Ta-

barï's waren gesneuveld, evenzoo Abu '1-Qasim van de

Wald Óaïar b. Abï Talib.

In dezen tijd had al-Hadï een zware ziekte te doorstaan.

Intusschen duurde de guerilla voort; zoo werden er gevech-
ten geleverd te Dila*^ \ Sabul, Tan'^um

^), Zabwa, "^Adudan
'),

Hadda, S-na*^ ^), Qarat Ziyad, Graiman, alle plaatsen in de

omgeving van San"^a\ Al mogen nu en dan kleine voor-

deden behaald zijn door den imam — volgens de Slra

was in de genoemde plaatsen de uitslag steeds gunstig voor

hem —
, hij bleek op den duur niet bestand te zijn tegen

i). Zoo Sira^ f. 93« infra; f. 970: infi'a: Subul. Anba^ al-Z.^ f. 320: D-b-l.

Op Halévy's kaart (Buil. de la Soc. de Géogr..^ 6^ sér., VI) „Ruines de Sa-

bal", Z. O. van San'a'.

2) Dinsdag 14 Safar; Tabellen: 12 S.

3) ü'Jra, f. 930: infra:
e^Ja ,

f. i59« supra: o^J» ;
Atibi^ al-Z..^ l.c: p^^

Gaz.^ 81, 77, 109,7, waarschijnlijk Z. O. van San'^a^

4) Vrijdag 17 Safar; Tabellen'. 15 S.

5) Sira.^ f. 94rt infra, zonder vocalen; W. Dhula' bij Glaser, Pel. Mitt..^

1886, 47*!^,
tusschen W. Dahr en San'^a'; vgl. Gaz..^ 106,^/, 107, /ó.

6) Sïra.^ f. ^\b supra, zonder voc.
; vgl. Yaqüt, I 879; Ten'im O.-vv^aarts

van San'a^, E. Glasers Reise iiach Marib.^ BI. i.

7) Naar Yaqüt, III 684; Slra.^ f. 94^: 'Addan; al-Bakrï, 674: "^Uddan.

8) Ajtba' al-Z..^ f. 32^: S-n-'.
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deze insluiting door een vijand, die steeds gelegenheid vond

om zich te versterken. Daarbij moet de geestdrift der Ham-
dan en Khawlan voor de zaak van den imam ook wel niet

zoo bijster groot geweest zijn; wij vernemen niets van een

poging hunnerzijds om al-Hadï te ontzetten. Ook wordt er

niet bericht, dat al-Hadï nog eens een oproep onder hen

liet doen. Mogelijk wanhoopten zij aan goeden uitslag en

buit. Alleen óa'^far al-Manakhï had nog eens versterking ge-

zonden onder leiding van Abu '1-^Asïra b. al-Ruwayya.
In den loop van éumada II

^)
behaalden de tegenstanders

voordeelen, die beslissend waren voor al-Hadi's houding.

Hij was nog steeds lijdende. Een jaar had deze oorlogs-

toestand geduurd. De middelen tot onderhoud van zijn

^askar waren uitgeput. De San'^anï's weigerden hem gelde-

lijken steun; hun handel moet onder de verlammende wer-

king van den onzekeren toestand duchtig geleden hebben.

Na met zijn gezellen raad gehouden te hebben besloot al-

Hadl San*^a' P^^ijs te geven. In bittere stemming tegen de

San^anï's en van zwakte niet in staat zijn paard te berijden

verliet hij ^)
in een draagzetel ^} met zijn '^askar de stad.

Terwijl hij op dezen aftocht in Warwar
^) vertoefde, had

hij een ontmoeting met al-Du*^am. Hij verzocht hem om
den bijstand van zijn troepen om met hen terug te keeren

en alsnog zijn vijanden te bevechten. Al-Du'^am echter ver-

ontschuldigde zich. In het laatst van óumada II was de

imam in SaMa terug ^). Hij vond Na^ran in verzet, terwijl

in de omgeving van zijn hoofdstad Ibn ^Abbad met den

steun der Tarïf hem weldra ook weer het gezag betwistte
^).

i) Sïra^ f. 95c: ^asiyyat al-talatïï'
^
zonder datum. Bij een trefifen werden

de óa'^afira (blijkbaar de troep van al-Manakhï) teruggeworpen. Abu '1-Qasim

en Abü Muhammed redden den toestand. Een dag later werd I. al-Ruwayya
van uit Bait Baws verslagen.

2) Op Donderdag.

3) '^Ammai'iyya^ vgl. Dozy, Stipfl.^ en BGA.^ IV, Gloss.

4) Vgl. bl. 107 n. I.

5) Sira^ f. 880 infra—90a infra, 91^ infra—
95(515

Anb'ïï' al-Z.. f. i\a—32/'

infra; Bah^at al-Z.^ f. 14^5 ; al-Kifaya^ p. 30, 7—10. De dateering van het

bericht Tab., 111 2204, i^—77, kan niet juist zijn ;
bovendien betreft

ib.^

ly—79, gebeurtenissen van 2905 vgl. bl. 209 v.

6) Zie bl. 174—6.
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Omtrent SanV deelen onze bronnen slechts mee, dat na

al-Hadï's vertrek de Tarïfide Ibrahïm b. Khalaf de stad

bezette ^). Abu 'l-*^Asïra b. al-Ruwayya sloot vrede met

hem onder beding, dat de mikhlafs van Madhi^ ^) in heel

Yemen hem zouden toevallen ^). Om de vrije hand te hou-

den schijnen de Ya*^furiden in naam den khalief erkend te

hebben: al-Muktafi's walï van Mekka, '^U^é ^- ^^éét wien

ook Yemen zou toegewezen zijn, zond brieven van aan-

stelling tot vertegenwoordigers van het khalifaat aan As'^ad

b. Abï Yaïur en 'Utraan b. Abi '1-Khair *). Het duurde

niet lang, of zij kregen het te kwaad met hun machtige

„slaven" i^abïd), de Al Tarif, die hen dreigden te over-

vleugelen. De heeren van Óibam ^)
zochten nu door tus-

schenkomst van al-Du^am de hulp van al-Hadï te verkrijgen.

Na lang weifelen, daar hij de Ya'^furiden weinig vertrouwde,

gaf hij eindelijk aan het aandringen van al-Du*^am bij een

samenkomst te Asal ^) gehoor. Zondag 2 óumada I 290
brak hij met hem op. Na een oponthoud van eenige dagen
in Khaiwan, waar hij, ondanks aansporing tot strafmaatre-

gelen, de eigendommen van Ibn al-Dahhak
^),

die naar de

Al Tarïf overhelde en uitgeweken was, onaangetast liet,

trok hij verder naar Bait Zud. Te al-Gail ®)
in den Bawn

had toen een door al-Du'^am belegde ontmoeting plaats tus-

schen de. beide Ya'^furiden en al-Hadï's afgevaardigde, Mu-

i) Bah^at al-Z.^ f. \\b uit.-, al-Kifaya^ p. 30, jo.

2) Vgl. Gaz.^ 92, 13—26^ lOi, 2S sq., 102, 11 sq., 125,7 sq.

3) Bah^at al-Z.^ f. 14^ uit., 15a;, x.

4) O. f., f. 150: supra; al-Kifaya^ p. 30, // sq,, met de lezingen (resp.

_\_^) ~\^ ^ *• als naam van den door al-Muktafï (sinds Rab. II 289) over

Yemen aangestelden walï*, vgl. de varianten bij Tab., III 2281, ó, 'Arïb,

24, /o, Gaz.^ 173, 9, I. A., VIII 9, j*. '^Uéé als walï van Mekka onder en

na al-Mu^tadid vgl. Snouck Hurgronje, Mekka^ I 50 N. 2; óaz.^ l.c. {sultan

Makkd).
— Er is in de onderhavige plaatsen sprake van de hernieuwing

van de wilaya der Ya^furiden, zoodat zij deze ook vanwege al-Mu'^tadid be-

kleed moeten hebben*, vgl. bl. 107 n. 7.

5) De Sira noemt geen namen, maar spreekt bijna uitsluitend van de

„beide zonen van Ya^r".

6) Vgl. bl. 151 n. 8.

7) Vgl. bl. 155—7.

8) Vgl. bl. 202 n. I.
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hammed b. Sa^ïd, die hun de eeden zou afnemen; men
kwam voorts overeen, dat ieder op eigen gelegenheid den

vijand zou aantasten. Daarop verliet al-Hadï Bait Zod voor

F-l-h
^), waar hij tot i óumada II bleef. Over Raida, Ma-

dar, Masriq Khawlan
^)

trok hij vervolgens naar Sabul ^)
en

vormde daar een '^askar. Vernemende, dat Ibn Khalaf in

Bait '^A-q-b stond, verplaatste hij zich voorzichtigheidshalve
naar Bait Hadir. Versterking, die hij van al-6a^farï (d. i.

al-Manakhï) en de zonen van al-Ruwayya verwachtte, bleef

uit en ontbering bedierf de stemming onder zijn manschap-

pen *). Na enkele aanrakingen met den vijand trok hij over

Matira ^) op Madar en vandaar op Itwa ^) terug. Tal van

manschappen namen „verlof", de Ya*^furiden roerden zich

niet en een oproep onder Hamdan vond geen gehoor, want

zij heulden met de 5.1 Tarïf uit winstbejag ').
Ibn Khalaf

trok inmiddels een groote macht in al-Hadï's nabijheid sa-

men en verzuimde niet van de gunstige kans gebruik te

maken. Zijn aanval op Dinsdag i Rag;ab slaagde nog te

eerder door het verraad van een Khaiwaner in al-Hadï's

troep. Dientengevolge ook in den rug aangetast, gelukte
het al-Hadï slechts met de grootste moeite uit het nauw
te geraken, waarbij al-Du'^am zich weinig hulpvaardig be-

toonde. De vijand had de groote voldoening met anderen

i) In den Zahir, wellicht den Zahir Hamdan, Gaz.^ 82,5, 112,^.

2) O. van San'a', vgl. bl. 193 n. 4.

3) Vgl. bl. 206 n. I
;
Anb^ al-Z.^ f. 33« : D-l-y-1 ;

de beide volgende

plaatsen lagen blijkbaar in de omgeving.

4) Sïra^ f. 97^ supra: j^ «o- ^Uü jCJ\ «u ^J^ i^ji\ aUV. J9_^\ |^_,

5) Gaz.^ &i,24^ 109, 5j.

6) Gaz.^ 82, //, 109, 26
'j

N. O. O. van Madar (Medr) op Glaser's kaart,

Fef. Mitt.^ 1886, Taf. i.'

7) Sïra, f. 97^:
j.V5^ ^\Jl J^J^ ^\x^j ^'^y>. o- ^ ö^ O" ü^'^-l?

C)\

'

ij-\i\
aJc. jVi\i \fj>^i Jl9 a*vöj^ <^ y^- (3

^ '-^^jj
" • • • i3^ ,^$w~c- j ^ Jut

i^ \.èifc\ ^j>.^ J^ss> isj o^ lij 'Oi-j vi^V^j VJjT^^ -^o^ '^^. >^ o^"^ ^

14
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ook al-Hadï's zoon Abu '1-Qasim gevangen te maken *).
Ibn

Khalaf liet den gevangene dadelijk naar San^a^ overbren-

gen; daar werd hij met zijn lotgenooten onder den hoon

van het volk op een muildier de stad rondgeleid. De imam
week naar Warwar; pogingen om zijn gelederen uit Ham-
dan te versterken hadden een pooveren uitslag. Al-Du*^am

onderhandelde op eigen hand over staking van den strijd.

Geruchten over de komst van Khuftum^) uit *^Iraq maak-

ten al-Hadï bezorgd voor zijn gezag ^)
in het noorden. Hij

bood nu Ibn Khalaf aan Warwar te verlaten, op voor-

waarde dat zijn zoon met zijn gezellen zou vrijgelaten wor-

den, zoodra hij in Sa^da zou zijn. Deze ging hier niet op
in en verkreeg ten slotte hetzelfde zonder eenige concessie,

doordat het niet-opkomen van manschappen en een be-

richt over de aanwezigheid van Khuftum te Mekka zijn

tegenstander naar Sa'^da deden opbreken *).

Khuftum verscheen inderdaad in Sawwal ^) in Yemen,
maar SaMa schijnt niet in zijn weg gelegen te hebben. Zijn

doel was de hoofdstad van Yemen. Daar lieten de leiders

der Al Tarif, Ibn Khalaf en óarrah ^), hem evenwel niet

toe, zoodat hij in Artul
')

kwartier moest nemen. Hetzij

i) Al-Hadï's '^askar bestond uit Hamdan, Khawlan, Tabarï's en *^Aliden;

de laatsten waren zijn broer ^Abd Allah, zijn beide zonen Muhammed en

en'Ahmed, Muh. en '^Alï bna '1-Has. b. al-Qasim (de eerste alleen ^Unidat

al-Talib^ 154, 9), Ibr. en "^Abd Allah bna Muh. b. al-Qasim {p.c.^ 158, /<5),

'^Alï en al-Qasim bna Muh. b. 'Ubaid Allah, al-Hus. b. al-Has., Muh. b. al-

Qasim, en al-Has. b. Tahir, de laatste vijf van de Wald al-*^Abbas b. '^Alï

b. A. Talxb [Sira^ f. 97(5 uit., 98^ supra).
—

Tab., III 2204, xj—79, kan

slechts op deze gebeurtenis slaan.

2) Zijn werkelijke naam ook al-Kifaya^ p. 30, 14. Vgl. bl. 107 n. 8 en

bl. 191 n. 6.

3) Onze tekst spreekt slechts van bezorgdheid over zijn familie (^ala man
wara^ahu mm ahli baitihï).

4) Sira^ f. 96(5 infra—99a; supra; Anbïï' al-Z.^ f. 330.

5) Deze tijdsbepaling Slra^ f. looa, j\ AnbW al-Z.^ f. 330 infra.

6) Bah^at al-Z.^ f. 15*2 supra: 7-\j?^; al-Kifaya^ p. 30, /j", zonder pun-

ten
;
zeer waarschijnlijk óarrah b. Bisr, de broer van Abu 'l-'^Atahiya (vgl.

bl. 147), die ook later weer optreedt (vgl. bl. 221 v.).
— De Sïra noemt

geen namen.

7) Gevocaliseerd naar Yaqüt, I 191; Bah^at al-Z.^ l.c.^ nader aangeduid
als qarya min harat B. Sihab\ Anba' al-Z.^ f. 33^ infra, in Bilad Sanhan,
d. i. Z. van San"^a^, vgl. Glaser's kaart, l.c.^ en Niebuhr, Beschrijving^ 218 v.
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door voor te geven, dat zij zich onder zijn gezag wensch-

ten te stellen
^), hetzij door macht van wapenen ^), slaagden

de Tarïfiden er in hem met zijn zoon en neef gevangen te

nemen, terwijl zijn manschappen zich onder hun bevelen

stelden ^).

Na eenige maanden kwam óarrah *),
dien Ibn Khalaf

over Hadür ^) had gesteld, tegen dezen in verzet, vermoe-

delijk niet buiten beïnvloeding door de Ya^^furiden. Van de

laatsten had Ibn Khalaf Ibn Abi '1-Khair uit Qal^'at Nagr
in Bait Baws en daarna in Dahr opgesloten^). Terwijl Ibn

Khalaf voor aangelegenheden in Masriq'Khawlan was, kwam
Garrah naar SanV en bevrijdde de gevangenen, daaronder

medestrijders van al-Hadï, die zich daarop bij hem aan-

sloten. Onder de losgelatenen was blijkbaar ook *^Isa b. al-

Mu*^an, een aanzienlijke van Yafi^ dien Ibn Khalaf gevan-

gen gezet had
^). Deze begaf zich naar Bait Khawlan ®),

waaruit de ^askar der „slaven" zich terugtrok. De Ya*^furi-

den en al-Yafi*^ï rukten daarop voor Bait Baws. Ibn Khalaf

trachtte vergeefs door een hulptroep uit San^a^ de sterkte

te behouden^). Zondag 25^°) Safar viel Bait Baws in han-

den van de Ya'^furiden. Het gevolg was, dat Ibn Khalaf

naar Tihama uitweek ^^).

Omstreeks denzelfden tijd wist Khuftum door list uit zijn

hechtenis in Dahr ^^)
te ontsnappen. Hij verscheen daarop

i) Zoo Bah^at al-Z.^ l.c.\ al-Kifaya^ l.c.

2) Volgens Sïra^ f. looa supra, vroeg zijn troep aman^ toen de Al Tarif

tegen hem uittrokken
;
eivenzoo Anbïï' al-Z.^ l. c.

3) Sïra^ l.c.\ Bah^at al-Z.^ l.c,\ al-Kifaya^ p. 30, 14—16.

4) Sïra^ f. 1070,^ a f.: Wl*^»- (naar het schijnt, met secundaire vocali-

seering).

5) L. c. : j^^
6) Slr.a^ f. looö, 4. sq.; 'Abd al-Qahir? Vgl. bl. 201, 203.

7) Slra^ f. 99^.

8) D. i. de sterkte Ra's Hadür, Gaz,^ 125,2^.

9) Hij moet dus nog even in San'^a' terug geweest zijn.

10) Tabellen'. 23 S.; Slra^ f. 1070 uit,, geeft den voorafgaanden Vrijdag
als 23 S.

11) Sïra^ f. 1070, (5,
\o%a.

12) Uit Bait Baws was hij met I. Abi '1-Khair daarheen overgebracht,

5Jrö, f. looa.
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in San^a^ waar het hem, wel ten gevolge van de heer-

schende verdeeldheid, gelukte zijn troep weer om zich te

verzamelen. Intusschen waren de Ya^furiden As^ad en zijn

neef *^Utman ook op herstel van hun gezag bedacht; zelf

voor vertegenwoordigers van den khalief willende doorgaan^
achtten zij Khuftum blijkbaar overbodig. Aanvankelijk tracht-

ten zij, naar het schijnt, hem voor zich te winnen. Toen

hij echter verzocht hem de leiding te laten, toonden zij

zich zeer terughoudend. Het kwam zoo ver, dat Khuftum
hen insloot, waarschijnlijk in een kwartier van San*^a^. Ge-

holpen door hun cliënten en een deel der stadsbevolking
bereikten de Ya*^furiden na een voordeelig gevecht hun
doel. Khuftum sneuvelde en zijn soldaten schaarden zich

bij de overwinnaars
').

De vermeestering van Bait Baws had Abu '1-Qasim b.

al-Hadï bevrijding gebracht. Hij had aanvankelijk in San^a^

gevangen gezeten. Wel was hij doorgaans geboeid, maar

zijn afzondering was niet zoo streng, of hij mocht nu en

dan een bode van zijn vader ontvangen en met zijn mede-

gevangene, Muhammed b. Sa*^ïd, spreken. Tegen midden

Sawwal had Ibn Khalaf hem naar Bait Baws laten over-

brengen. Van hier uit richtte hij verscheiden gedichten aan

zijn vader ^). Na de inname van den burcht bewees As^ad

b. Abi Ya^fur den *^Alide alle eer: bij de verbreking van

den voetboei zou hij zijn hand tusschen dezen en Abu '1-

Qasim's voet gehouden hebben, baraka hopend van de

aanraking van den zoon van Allah's Gezant. Deze kon nu

naar San%^ gaan, waar hij in de woning van een Abü
óa^far al-*^Alawï

'^)
intrek nam. Toen evenwel kort daarop

i) Bah^at al-Z.^ f. 150; al-Kifaya^ p. 30, 16—21
\
met de bijzonderheid,

dat er menschen van Khuftum's vleesch aten.

2) Sira^ f. lOOö, 10— 1070, 12^ bevat een reeks van gedichten van Abu

'1-Qasim, waarin hij o. a. den afval hekelt, die tot zijn gevangenneming

leidde, de „slaven" (hij noemt A. '1-Gassam, f, 100^, 79, en Ibn Khalaf,

101(5, 20) op hooghartige wijze verzekert, dat hun ketenen hem niet zullen

deemoedigen of tot verzaking van beginsel brengen, en hun en zijn ideaal

tegenover elkander stelt, of ook zijn vader aanmoedigt. F. \o^b^ 13—io6«,j'= 69^, //—20. In de verzen f. iig^— 120(5, /ó, spreekt al-Hadï zijn groote

genegenheid en zijn lof voor zijn gevangen zoon uit.

3) Vgl. 219 n. 2.
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Khuftum in de stad verscheen, voelde Abu '1-Qasim er

zich niet veilig meer; hij kreeg nu van de Ya^furiden een

geleide naar éibam. Nadat Khuftum gevallen was, werd

het hem vergund naar SaMa te vertrekken. De Ya^furiden

schonken hem rijdieren, eerekleederen {khila") en een zwaard.

Over Raida en Warwar bereikte Abu '1-Qasim waarschijn-

lijk in de eerste helft van Rabï'' I 291 ^)
de residentie zijns

vaders ^).

Voor 291 ^) en het volgende halfjaar bieden onze bron-

nen haast geen gegevens aangaande al-Hadï; in de tweede

helft van 292 maakten onlusten zijn aanwezigheid in Nag;-

ran noodig ^).

Vermoedelijk omstreeks het begin van 293 werd al-Hadïs'

aandacht naar Tihama getrokken. Hij ontving namelijk
brieven van de Hakamï's^) Ibrahïm b. "^Alï en al-Gitrïf b.

Muhammed ^)
met het verzoek te komen en van hen te

aanvaarden, hetgeen zij in handen hadden, have, leger en

gebied (mal, ^askar, mikhlaf). Deze personen hadden ver-

moedelijk ook het gezag in handen in Zabïd en omgeving ^).

Hun bereidwilligheid sproot wel niet voort uit belanglooze

genegenheid; denkelijk zagen zij zich, hetzij door de Qar-

maten, hetzij door mededingende verwanten bedreigd en

was het hun einddoel zich met behulp van den imam te

i) Sira^ f. loZb'. fi ayyam inadiya min sana 2gi.

2) Sïra^ f, 99^ infra, 1070—io%b\ al-Ifada^ f. 59^, geeft in een randnoot

als» datum van zijn gevangenschap Safar 291.

3) Vgl. bl, 180 n. I en 214 n. 7 ; al-Ifada^ f. 740;, vermeldt terloops, dat

hij in Du 'l-Qa'^da 291 Bait Baws verwoestte.

4) Zie bl. 176—180.

5) Het gebied van den stam Hakam begint N, van W. Mawr, Gaz.^ 54,

7—/o, 119, 24— 120, 6.

6) De volledige naam komt alleen Sira^ f. 1351^, voor, met het epitheton

^Vl, al-Abagg? vgl. Lisan^ III 32 supra, al-Abahh? vgl. ib.^ 229 supra.
—

Tot hen behoorde, mogelijk de I. al-HakamI, die I. '^Abbad (vgl. bl. 175),

en de Hakamï, die de Al Tarïf (vgl. bl. 205) tegen al-Hadï ondersteund

had. — Men zou hier te doen kunnen hebben met de Al "^Abd al-6add, de

niulük der Hakam, Gaz.^ \\()^2S sq. vgl. 54i 9»

7) Immers al-Hadï rekende blijkens de beneden vermelde opdracht aan

zijn zoon in Zabïd te zullen komen. Er is grond voor het vermoeden, dat

de Ziyadiden aldaar tijdelijk verdrongen waren; zie bl. 220. Ibr. b. "^Alï zou

dezelfde kunnen zijn als de later te noemen Ibr. b. Muh. b. "^Alï.
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handhaven. Wegens slechte ervaringen draalde al-Hadï om
op hun voorstellen in te gaan. De Hakamï's bleven echter

door afgezanten aandringen en de imam liet zich vinden

om eenige afgevaardigden te zenden ter afneming van de

eeden
'). Toen het verslag der laatsten hem betrouwbaar

leek, rustte hij zich uit voor een tocht naar Tihama. Mid-

delerwijl gaf hij zijn zoon Abu '1-Qasim last om in Khai-

wan manschappen te werven onder Hamdan om, zoodra

hij van hem bericht zou krijgen uit Zabïd, met hen naar

San'^a^
^) tegen de Qarmaten op te trekken. Al-Hadï toog

met talrijke Balharit en Khawlan naar al-Óaris ^), waar veel

manschappen uit de bergstreek Ha^ür *)
zich bij hem kwa-

men voegen. In zijn volgende halteplaats ^) kreeg hij van

den Hakami het verzoek naar Tartar ^) te komen. Daar
• • • /

vond al-Hadï boden met levensmiddelen en voeder, die hij

echter weigerde te aanvaarden, daar zij van de bevolking

opgevorderd waren. Deze houding griefde al-Hakamï. In-

tusschen zal dit wel niet de eenige kink in den kabel ge-
weest zijn. Onze bronnen berichten evenwel slechts, dat

al-Hakamï na wisseling van verscheiden brieven berouw

van zijn voorslag kreeg en met een overmacht tegen den

imam optrok. Deze leed aanvankelijk een nederlaag, die

evenwel ten slotte in een overwinning heet verkeerd te

zijn, welke echter, althans voor zoover is na te gaan, geen

machtsuitbreiding opleverde '').

Volgens de Sïra had al-Hadï alleen nog met de Haka-

mï's te doen, in zooverre als in omstreeks het midden van

1) Een dergelijke gang van zaken bl. 208.

2) Het blijkt niet duidelijk, of de stad reeds door de Qarmaten bezet was

(zie bl. 217).

3) Gaz.^ 69, 2, 72,77, 113, iS (steeds zonder artikel); op Glaser's kaart,

Fe f. Miit.^ 1886, Taf. i, W. Seris, bovenloop van W. Mawr.

4) Gaz.^ 113^5 sqq., de streek aan den middenloop van W. Mawr, vgl.

Glaser's kaart.

5) Sïra, f. 117^ infra:
^^^*1\;

Anbcï' al-Z.^ f. 34*5 supra: ey«ji\\

6) Gaz.^ 178, 8 sq.

7) Sïra, f. \i']b
—

118^, j; het vervolg ontbreekt: de rest van f. ii8(J en

f. 1190 zijn blank. Het relaas bevat geen tijdsbepaling, maar sluit aan bij

dat van het in 292 gebeurde. Anba^ al-Z., l. c, stelt den tocht in 291, maar

hier komen meer chronologische onjuistheden voor.
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294 '^Abd Allah b. al-Khattab al-Hakamï met ruiters en

voetvolk bij hem aankwam, vluchtend voor zijn neef al-

Gitrïf b. Muhammed
^). ""Abd Allah vergezelde daarop den

imam op zijn tocht naar Na^ran ^).
Toen ^Abd Allah na

het herstel der orde daar naar Tihama wenschte te trek-

ken, versterkte al-Hadï hem op zijn verzoek met manschap-

pen, bij welke een van Ibn *^Ubaid Allah uit Nag;ran ont-

boden ^askar \
As'^ad b. Abi Ya%r en ''Utman b. Abi '1-Khair, die sinds

hun overwinning op Khuftum weer meesters in San^a^ wa-

ren, werden in Muharram 292 nog een opgenblik bedreigd
door Ibn Khalaf *), die uit al-Kadra^ ^) tegen den berg Bait

Dukhar wilde optrekken. Doch op weg daarheen werd hij

te Gruraba ^)
overvallen en gedood door onderhoorigen van

den burchtheer '^Adnan, die zijn hoofd aan zijn heeren liet

zenden. Kort daarop kwam het tot een breuk tusschen

As'^ad en *^Utman, die misschien naar de opperste leiding

streefde, daarbij gesteund door Muhammed b. Ahmed al-

A'^gam '''),
den door hen aangestelden qadï ®). Tengevolge

daarvan betrok '^Utman de vesting Kawkaban op den Du-
khar. As'^ad viel daarop in Safar van uit Bait Khiyam ^)

de sterkte aan, vermeesterde haar en nam "^Utman gevan-

gen. Na een kort verblijf in Sibam keerde As'^ad terug in

San'^a^ dat evenals geheel Yemen in ói^zo. jaren door he-

vigen hongersnood geteisterd werd ^\

i) Sira^ f. 135(5 infra.

2) Vgl. bl. 180.

3) Sïra^ f. 1400 infra; volgens den samenhang omstreeks Óawwal 294.

4) Vgl. bl. 211.

5) Vgl. bl. 183 n. 2.

6) Zoo is wellicht te lezen i. p. v.
Jl_y>., Sïra^ f. 158^,/, vgl. Gaz.^ 68,

24^ 72, /j", 79, /jr, waarschijnlijk N. O. van ó. Milhan, N. van den middenloop
van W. Surdud; vgl. Glaser's kaart, /. c.

7) Sïra^ f. 158-5 supra: b. al-A'^éam, Vgl. bl. 196.

8) Met het oog op Anbci' al-Z.^ f. 34<5: \^ ^^^^^ ^^^ ^\ oAa è>^

C)\tS' «uiftó c}S^ u^i^ Jp -^^^
CrJ O^ ^.3 A^"^ -^«^^ ui -^^^ O^.

9) Alleen Anba^ al-Z.^ l. c.\ Gaz.^ 107, 10 sq.

10) Slra^ f. 1580 infra, b\ Anba^ al-Z.^ l. c. Bah^at al-Z.^ f. i5«, en al-

Kifaya^ p, 30, 21 sq., vermelden de gevangenneming van 'Utman slechts
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Ongeveer terzelfder tijd had de Qarmaat Ibn al-Fadl '),

wiens optreden in zuidelijk Yemen hier reeds geschetst is,

al-Mudaikhira, de hoofdstad van al-Manakhï's vorstendom,

ingenomen ^), terwijl zijn mededa*^! al-Mansür tegen half

Rabï^ I al-éaraf veroverde ^).
Na zijn hoofdkwartier in al-

Mudaikhira gevestigd te hebben trok Ibn al-Fadl tegen de

gouw Yahsib op en nam Mankat in, dat hij liet verwoesten%
Vervolgens viel hij den i^'^" Muharram 293 *^Isa b. al-Mu*^an

al-Yafi^ï aan, die zich in Damar ophield. Deze was niet

tegen den Qarmatï opgewassen; zijn zoon vroeg om aman
en hij zelf volgde dit voorbeeld, toen hij opnieuw in de

richting van San*^a^ werd teruggeslagen ^). Ibn al-Fadl rukte

terloops. Over den hongersnood Sïra^ f. 1080: infra : m^\ ciüi tS *\*a^ IW^

(d. i. ten tijde van de bevrijding van Abu '1-Qasim c. s. uit de gevangenis)

^(,zj[c.
diiai Ji ^JM\J iljC Je ybj W-^ Ji». ^jsao

— f. 158&: il^l iU

UaaJ fY^l (j-\-^' Jr^J lSJ^^ "-^iJ^J «ii^JS ójm\j ii^ ^yi ^js] j'^Ki]\ iVj^j

"U* ktl las? fj^ <u\ ^X )_j

a) hs.
Ja*; vgl. Gaz.^ II4, 2, 198, 7.

Over een dergelijke langdurige hongerperiode in Yemen in den nieuweren

tijd vgl. Cruttenden, Journ, Roy. Geogr. Soc.^ VIII (1838), 270, 286 sq.

i) Sïra^ Bah^at al-Z,^ Anbïï' al-Z, en al-6anadï zonder artikel.

2) Zie bl. 109 v., 113 V. — Een bericht Sira^ f. I58<5, waarvan de aan-

vang ontbreekt, maar dat het uitwijken van al-Manakhi naar Tihama moet

betreffen, zegt, in tegenstelling met Bah^at al-Z., f. 170:, al-Kifaya.^ p. 33,

14 sq. en Anb'S' al-Z.^ f. 34^ infra (zie bl. 114), dat de heer van Zabid,
hier als Ibr. b, Muh. aangeduid (zie bl. 220), al-Manakhï hulp weigerde.

Al-Manakhï's neef wordt hier A. '1-Futüh b. A. Salama genoemd.

3) In de onderhavige, aan het in noot 2 genoemde bericht voorafgaande

mededeeling hieromtrent wordt al-Mansür (zie over hem bl. iio, iii—3)

niet met name genoemd. In verband met al-Saraf (misschien Saraf Aqyan,

Gaz., 107, /ó, /7, 135, <?, 193, /, vgl. echter 69,9, 72,79, 113^, 125,9) is

er wel aan hem te denken.

4) Zoo, naar de inkleeding van AnbW' al-Z., l. <:.
;
de Sïra dafeert de in-

neming van Mankat (vgl. bl. 197 n. 4) ook van i Muh.; de verwoesting
der plaats, Bahgat al-Z., f. 17a infra', al-Kifaya, p. 33, 20\ Anbïï' al-Z., f.

34*^ uit.

5) Volgens Bahgat al-Z., l. c, vond I. al-F., in Damar gekomen, te Hirran

een sterk leger van al-Hiwali (d. i. de Ya^furide) en haalde hij dezen tot zich
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nu op deze stad aan en betrok een kamp in Zabwa
').

As^ad b. Abï Ya%r poogde den 3^^^" Muharram ^) vergeefs

zijn aanval te stuiten, zoodat hij óabal Nuqum kon be-

zetten. De Qarmati had door zijn handlangers blijkbaar
den weg reeds gebaand, want eenige dagen later ^) drong

hij 's nachts de stad aan den kant der Sikkat al-éihabiyyïn *)

binnen, toegelaten door zekeren Muhallab al-éihabï. Zijn

manschappen bezetten GTumdan ^) en den ^ami\ Nadat As%d
nog vruchteloos tegenstand geboden had, verliet hij, even-

als vele inwoners, de stad en trok naar éibam terug, ter-

wijl zijn cliënt al-Hasan b. Kayyala ^) naar Dahr uitweek

en daarna zich onderwierp. Toen ook de Küfische Qarmaat,
d. i. al~Mansür, zich in de omgeving van Bait Dukhar tegen
As%d opmaakte, zocht deze met zijn familie, waarbij zijn

door hem in vrijheid gestelde neef, toevlucht in het ge-
bied der Hamdan en wel te Gruraq bij al-Du'^am, zoodat

al-Mansür Sibam kon bezetten. San^a^ werd gebruikelijker

wijze geplunderd; de levens werden echter in het alge-

meen ontzien
^)! Volgens al-Khazra^ï kwam al-Mansür, ver-

over. Al-Kifaya^ 33, 20 sq., gewaagt van een leger min ashab al-Hiwali\ wie

het was, dien I. al-F. bewoog zijn zijde te kiezen ([f.
1.

(j\,] t5:>\. ti\ ^..jG

AjWV» A..^ju«i o^S*)» wordt niet duidelijk: de tekst laat Kay's gevolgtrek-

king {Yaman^ p. 326 N. 138), dat „As'^ad ibn Ya'^fur tendered his submis-

sion", niet toe; vgl. al-óanadï (ed. Kay, o. c.\ 144,/^ sq. AnbU' al-Z.^ f.

34<5 uit., 350: supra, onderscheidt den heer van Hirran en al-Yafi'ï en twee

tochten; bij den eersten, na de inname van Mankat, koos de heer van Hir,

ran zijn zijde, bij den tweeden vluchtte al-Yafi*^! uit Damar naar San'^a^.

Hirran ligt evenwel vlak bij Damar {Gaz.^ 'èiO^
20 sq.; Yaqüt, IV 958; Nie-

buhr, Beschrijving^ 22^).

i) Vgl. bl. 206 n. 3.

2) Dinsdag; Tabellen'. Maandag.

3) Zaterdag {lailat al-sabi) ;
het was

"^

AsUva^
; volgens Tabellen op Maandag.

4) Vgl. bl. 100 n. 8.

5) Vgl. D. H. Muller, Die Burgen a. Schlösser Südarabiens^ l.
c.^ 377 ff,,

bijz. 385.

6) De volledige naam in ander verband, al-Kifaya^ p, 34, 2S (p. 35, 6 a

f.: al-H. b. Abi K.); hss. meestal 4.V\j^ doch Sïra^ f. 159^, 5: a,1V^, en f.

1600 infra: aS\^\ Anba^ al-Z.., f. 35<5: ^}S

7) Slra^ f. 158(5 infra;r-i59ü; infra (aldaar: \:ül\ ^ \^ . . .).
Alleen Nihal

anon., f. 32//, // sq., en Anba^ al-Z.^ f. 35«, gewagen van moord, plundering
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heugd over het succes van zijn mededa*^i, naar San*^a^ waar

deze hem zeer onderdanig ontving. Intusschen zou'hij een

stille vrees voor Ibn al-Fadl gehad hebben wegens zijn

doortastendheid
^).

In het laatst van Muharram ^) verliet Ibn al-Fadl SanV
en trok naar Balad Qudam ^), waar hij ruim 50 dagen lang
zonder voorspoed heet gevochten te hebben. Dit bericht

der Sira heeft wel den tocht naar Tihama op het oog,
waarvan Ibn ^Abd al-Ma^id en al-Khazra^ï gewagen. Al-

Mansür had deze onderneming als overijld afgeraden. Ibn

al-Fadl werd in moeilijk terrein in de engte gedreven, zoo-

dat zijn collega hem moest komen bevrijden ^). Na daarop

eenigen tijd bij al-Mansür in éibam vertoefd te hebben

betrok hij Bait Khawlan ^) en deed van daar uit plunder-
tochten in westelijke richting ®).

Toen hij in het begin van

Rabf II
^) tegen Tihama optrok, bleef Ibn Kayyala in Naqïl

en schending van vrouwen. Vgl. Tab., III 2256, 8—io\ I. A.;, VII 378,

8—10. — Al-óanadï spreekt niet van deze bezetting of verwart haar met

een latere (tekst bij Kay, 144,77 sqq.),
— Over eenige berichten omtrent

leeringen en practijken der Yemenische Qarmaten zie bijlage VII.

i) Al-Kifaya^ p. 34, g
—

//, vgl. al-óanadï, 145, 7 sq. Bah^at al-Z.^ f.

17/^, verplaatst de ontmoeting in Sibam.

2) Slra^ f. 159a infra: Zondag 25 (Ji-khams baqiyd) Muh.; Tabellen'. Dinsdag.

De duur der aanwezigheid te San'^a^ wordt ook als 15 dagen opgegeven.

3) Vg^' ^^' ^^99 "• 3' Deze streek lag eigenlijk meer in het terrein van

werkzaamheid van al-Mansür.

4) Bah^at al-Z.^ f. 17^ infra; al-Kifaya^ p. 34,//—fS\ ook AnbW al-Z.^

f. 35(5 (met 30000 (!) man, evenals al-Kifayd)\ moeilijkheden op den weg
naar ^_^JS (zoo Bah^at al~Z.\ al-Kifaya: t-»i'^; AnbW al-Z.'. ^.lJ^^ met lo-

caliseering in al-Saraf al-Asfal, vgl. Gaz..^ 107, /5, en Saraf op Glaser's kaart.

Pet. Mitt..^ 1886, N. van den bovenloop van den rechter zijtak van W. Mawr).

Terugkeer naar San^a^.

5) Vgl. bl. 211 n. 8.

6) Volgens Bahgat al-Z.., l. f., al-Kifaya., p. 34, /j",
en Anb'ïï' al-Z.., l. c,

trok I. al-F. na zijn terugkeer naar San'a^ (zie n. 4) naar Haraz en Milhan

(Gaz.., 68, 17 sq., 72, /, 9, 105, 9 sq.; 68, 2S sq., 113, 2 sq.; resp. ten N.

van W. Saham en W. Surdud, vgl. Glaser's kaart, /. c.) en verder naar Ti-

hama (vgl. bl. 220 n. 5).
— Nihal anon., f. 32<5 uit., 33a:, 7, gewaagt van een

samen met al-Mansür van uit Sibam ondernomen tocht tegen Ibn al-Khattab

(de bl. 215 vermelde?), die vluchtte en wiens gebied zij veroverden.

7) Sira., f. 159^ supra. Maandag 3 Rab. II 293; Tabellen', Zaterdag. De

opgave klopt niet met de 50-daagsche expeditie en een verblijf van een

maand, zooals het heet, te Sibam.
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al-Sawd
^)

achter. Deze maakte nu van Ibn al-Fadl's afwe-

zigheid gebruik om naar San'^a^ terug te keeren, waar hij

(jumdari bezette. Hij verzekerde zich van den steun van

Muhammed b. al-Husain al-Hasanï ^)
om ter vestiging van

al-Hadï's gezag de Qarmaten te overrompelen. Het gelukte
hun de leiders {du'^at) der Qarmaten deels te dooden, deels

gevangen te nemen (Dinsdag 27 Rabï*^ H) ^). Op hun ver-

zoek versterkte al-Du'^am hen met een ^askar onder zijn

zoon al-Husain. Ook al-Hadï werd er van verwittigd en om
hulp gevraagd. Deze zond in óumada I Abu '1-Qasim. Aan-

gezocht door een afvaardiging van §an^anï's kwam al-Hadï

Woensdag 4 óumada II zelf en met hem de Ya*^furiden,

al-Du^am en zijn zoon, de beide Ibn al-Ruwayya's *), de

Wald óa'^far b. Ibrahïm ^) benevens" andere aanzienlijken.

Het lijkt, alsof de grooten van Yemen zich onder leiding

van den imam tegen den gemeenschappelijken vijand wil-

den keeren. Intusschen hadden Ibn Kayyala en Muhammed
b. al-Husain Dahr en Sibam op de Qarmaten heroverd.

Al-Hadï belastte Ahmed b. Yüsuf al-Hudaqï ^) met het

qadï-schap in SanV. Over Damar stelde hij Abu '1-Qasim,
die tot taak had de omgeving op de Qarmaten te her-

winnen
').

Ibn al-Fadl was intusschen tegen óabal Waqir ®) opge-

i) Aan den oorsprong van W. Saham, nog geen dagreis Z. W. van San'^a^,

Gaz.^ 71,255 op Glaser's kaart, /. c,

2) Volgens Sira^ f. 159^ infra, met de kunya Abü (hs. Ibn) óa^r. Er is

geen nadere aanduiding omtrent dezen "^Alide. Een broer van al-Hadï van

dezen naam wordt niet vermeld. Wel was er een Muh. b. al-Has, b. al-

Qasim b. Ibr. bij al-Hadï (vgl. bl. 210 n. i).

3) Deze herwinning van San'a' op de Qarmaten moet bedoeld zijn in Tab.,

III 2267, 4.
—

7', LA., VII 3785/0
—12.

4) Vgl. bl. 197 en 205.

5) D. i. al-Manakhï.

6) Hs. al-H-daqï; vgl. Gaz,^ i<)$^ 22 sq., en al-Sam"^anï (Gibb Mem. XX),
f. 160^, 18.

7) Sïra^ f. 159a infra—d infra. Bahgat al-Z.^ f. 180, laat al-Hadï de Qar-
maten uit San'^a' verdrijven 5 overigens parallel met al-Kifaya^ p. 34,20 sq.;

AnbU' al-Z.^ f. 35^, s. a. 2945 ^^ ^^^^ laatste bronnen vermelden alleen kort

het verzoek om hulp aan al-Hadï, zijn komst en de aanstelling van Abu

'1-Qasim.

8) Of, naar Slra^ f. I59(^ infra, Wafir; Gaz.^ 72, J, 119,2/ (en var.), W. van
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rukt en bevocht daar ongeveer twee maanden Ibrahim b.

Muhammed b. "^Alï '), die voor hem moest wijken. Hij viel

daarop in Balad Hakam ^) (óumada II 293) en bezette al-

Kadra^ en al-Mah^am ^). Vervolgens keerde hij zich tegen
Ibrahïm's broer Ahmed in Zabïd

*). Deze ruimde het veld,

zoodat de stad Ibn al-Fadl in handen viel. Inmiddels her-

overde Ibn "^Alï (Ibrahïm) al-Kadra^ en doodde daar Ibn

al-Fadl's aanhangers. Na plundering en moord gaf de Qar-
maat Zabid op en vertrok naar al-Mudaikhira. Ahmed kon

nu naar Zabïd terugkeeren ^).

Al ondervonden de Qarmaten ook eenigen tegenslag, hun

macht breidde zich niettemin gestadig uit. In den omtrek

van Damar kwam Isa al-Yafi*^! voor hen op, zoodat Abu

ó. Bura\ op den linkeroever van W. Saham; vgl. Glaser, Pet. Miii.^ 1886,

9<5.
— Nihal anon., f. 330, 2 sq., laat I. al-F. langs W. Surdud in Tihama

vallen.

i) Nihal anon., f. 330, J sq. : Ibr. b. Muh. al-Azdï, in al-Mah^am. — Daar

hij kortheidshalve ook Ibn ^Alï heet, zou hij dezelfde kunnen zijn als de

bl. 213 genoemde Ibr, b. '^Alï.

2) Vgl. bl. 213 n. 5.

3) Gaz., 54, S sq., 119, 21 sq.; ruïne ongeveer W. van al-Zaidiyya aan

W. Surdud, Glaser, /. c. Beide steden behooren meer tot het gebied der

•^Akk. — In Nihal anon., /.
f.,

in omgekeerde orde.

4) Blijkbaar was er een interregnum in Zabïd
5
deze periode in haar ge-

schiedenis is vrij duister. Van den opvolger van Ibr. b. Muh. b. Ziyad(gest.

289, al-Kifaya^ p. 79, 2) is zoo goed als niets bekend. De op 80 (!) 'jaar

aangegeven regeering van Abu '1-óais Ishaq schijnt mede een minder roem-

rijk tijdvak in de geschiedenis der Ziyadiden te dekken. Vgl. Kay, Yaman.^

234 N. 13, 291 N. 98.
— De door het uitvallen van eenige woorden mis-

schien onvolledige opgave Tirüz^ p. 127,5
—10 (^ [Jj^^ t^\] 4Sc>

.Jji, ^:^

•/^ <uj\ JuP ^ _X^\ ^y) bedoelt als 'uinmal van al-Muktafi over Tihama te

noemen: 'Alï b. Ahm. b. "^Abd Allah b. Ziyad en vervolgens zijn broeder

(sic) Abu '1-Has. (f. 1. Abu 'l-6ais) b. Ibr. b, Muh. b. 'Abd Allah b. Z.

5) Slra^ f. I59<5 infra, i6o« supra; Nihal anon., f. 330, 7—g. Deze be-

richten wijken sterk af van Bah^at al-Z.^ f. i*ib infra, 180 supra, üiZ-^yöj/a,

p. 34, JS—20^ en Anb"^ al-Z.^ f. 35^ (s. a. 293), alwaar hetzelfde relaas

(iets korter, maar ook met de maagdenslachting) als bij al-óanadï, I45,<$'sqq.

(ed. Kay). Volgens deze laatste hss. werd de heer van al-Mah^am gedood
en was er een Ziyadide heer van Zabïd {Bah^at al-Z.\ Qais b. Ziyad, wel

corruptie uit [Abü] óais, vgl. al-óanadï, 145, 10 sq.; al-Kifaya\ Ishaq b.

Ibr, b. Muh. b. Ziyad; Anb'^ al-Z.\ Ishaq b, Muh. b. Ibr. b. Muh. b. Z,).

Er schijnt gedeeltelijk verwarring te zijn met een latere gebeurtenis; vgl.

bl. 223.
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'l-Qasim zich genoopt zag zijn post aldaar op te geven ^).

Abü '1-^Aslra b. al-Ruwayya ,
die in Tat en Rada*^ ^) de

leiding had genomen, werd in de eerstgenoemde plaats door

Ibn Di '1-Tawq en "^Isa verslagen en sneuvelde; de moskee

vol vluchtelingen werd door den vijand in brand gestoken

(9 Du 'l-Hiééa 293)^). Betrekkelijk spoedig zou ook San*^a^

de Qarmaten terug zien.

In de verhouding tusschen al-Hadï en As*^ad b. Abl Ya'^-

fur, die overigens alleen de bedreiging door een gemeen-

schappelijken vijand had samengebracht, was, naar het

schijnt, inmiddels een storing gekomen. Rechtstreeks wordt

dit niet overgeleverd; wij hooren alleen, dat As*^ad naar

Balad Hamdan vertrokken was en zjch in Warwar ophield
en dat zijn cliënt Ibn Kayyala den 10*^^" Muharram 294

tegen den imam opstond. Al-Hadï stelde zich niet te weer,

vermoedelijk omdat de San%nï's hem niet bijstonden *), en

vertrok op staanden voet naar Sa*^da. Ibn Kayyala en óar-

rah b. Bisr, die door al-Mansür uit Sibam^) verdreven en

naar San^a' gevlucht was, riepen nu As^ad terug ^). Het

was hem niet vergund lang in §an^a^ te blijven. De aan-

voerders der .Qarmaten, Ibn Di '1-Tawq, al-Qarmati (al-

Mansür ?) en ^Isa al-Yafi'^ï ^)
trokken troepen bijeen in Mas-

yab ®)
en Mankat. Toen Ibn Kayyala en Ibn Bisr tegen

hen te velde gingen, werden zij met een verlies van 400

i) Bah^at al-Z,^ f. 180, al-Kifaya^ p. 34, 22 sq., en Anb'^ al-Z.^ f. 35^,

plaatsen dit vertrek in 294; geen vermelding van ^sa al-Yafi*ï.

2) Vgl. bl. 198 n. 3; Rada\ Óaz.^ 55, 8 sqq., 102, 9 sqq.; Z. O.-rwaarts

van Damar, vgl. H. Burchardt, Reiseskizzen aus deni Yemen^ l.
c.^ 608.

3) Sira^ f. i6off. — Bah^at al-Z., f. iSa, en al-Kifaya^ p. 34, 2S sq. :

Du '1-Tawq al-Yafi'^ï (Isa niet genoemd) viel I. al-Ruv\rayya al-Madhiéï in

pamar aan; deze vluchtte en werd in Rada'^ opnieuw aangevallen en gedood.

Volgens den samenhang gebeurde dit na al-Hadï's vertrek uit San'a^. Even-

zoo Anba' al-Z.^ f. 35a infra.

4) Zoo Bah^at al-Z.^ l.
c.^

en al-Kifaya^ p. 34, 23 sq., waar Ibn yA»-
naast al-Has. b. Kayyala als leider van het verzet genoemd is.

5) Misschien vertegenwoordigde óarrah hier de Ya'^furiden.

6) Ahm. b. Yüsuf al-Hudaqï (zie bl. 219) werd als qadï gehandhaafd.

7) De laatste werd kort daarop (midden Safar) door I. Di '1-Tawq verra-

derlijk gedood.

8) Óaz.^ 82, 2, 107, /j-; W. van San'a^, O. van ó. Hadür; Mesjeb op Gla-

ser's kaart, Pet. Miii.., 1886, Taf. i.



222

man teruggeslagen. In het laatst van óumada (vermoedelijk

II) trok Ibn al-Fadl zelf uit al-Mudaikhira tegen Yemen's

hoofdstad op. Vruchteloos trachtte As^ad hem te Hizyaz(?)^)

tegen te houden. Den i^*^^" Ra^ab '^)
was Ibn al-Fadl op-

nieuw meester van San^a'. As%d en Ibn Kayyala weken

uit naar Balad Qudam, óarrah naar J^p ^).
Het meerendeel

der bewoners van SanV was gevlucht; tal van overgeble-

venen, zoo de in de dar der *^Alawï's gevluchten, werden

omgebracht. De stad bleef nu gedurende ruim drie jaar in

handen van den da% een periode, over welke wij niet veel

meer vernemen dan dat de Qarmaten verwoestend en moor-

dend de omstreken afliepen % Al-Hamdanï deelt nog mee,

dat de aanvoerder Bara^ b. al-Mulahiq in 295 den burcht

Bait Hanbas verwoestte, welks heer, Abü Nasr, een toe-

vlucht gezocht had in SaMa ^).

Wat de Sïra over al-Hadï in deze jaren bericht, betreft

schier uitsluitend zijn reeds geschetste pogingen om de op-

standige Balharit tot rede te brengen ^). Ook in Nagran
doken Qarmatische zendelingen op, wien de slechte stem-

ming stellig uitzicht op aanhang gaf, doch die de landvoogd

scherp liet nagaan ').
Latere beschrijvers van al-Hadi's le-

ven gewagen vooral ook van zijn bestrijding der Qarmaten.

Hij zou aan 73 gevechten met de Qarmaten persoonlijk
hebben deelgenomen ^),

en in een paar anecdoten zien wij

i) Sïra^ f. 160^ supra: Ju^..; vgl. bl. 204 n. 8 en A. Deflers, o.c.^ 76.

2) Zaterdag; Tabellen: Vrijdag.

3) Misschien "^Atr ("^Attar) in Tihama, Gaz,^ 52, /^, 54, // sq., 120, 8\

vgl. bl. 225 en 226 n. 5.

4) Stra^ f. 1600, b, — Bah^at al-Z.^ f. i8a infra, en al-Kifaya^ p. 34

paen.
—

35, -^^ Du 'l-Tawq rukte na de overwinning op I. al-Ruwayya (zie

bl, 221 n. 3) op San'a' aan, versloeg As'ad b. A. Ya'fur {Bah^at al-Z.\ te

Mahyab, óaz.^ 82, 2, 107, /J, blijkbaar in de omgeving van Masyab) en be-

zette de stad.

5) Al-Iklïl in D. H. Muller, Die Burgen u. Schlösser Südarabiens^ l. c,

396, 6 sqq.

6) Vgl. bl. 180— 190, 214 v.

7) Vgl. bl. 180— I.

8) Al-I/ada, f. 42», x—j: Xï- t^l c?0 ^^
Cs-^-^\ -j-C*^^ j>\ is'\) ip-^j
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hem tegen hen te velde
^).

Meer tastbare feiten worden

niet meegedeeld, 't Is alleszins mogelijk en geheel bij den

aard van al-Hadï passend, dat hij in de tweede helft van

293 tijdens zijn verblijf in SanV en in de beide volgende

jaren van uit SaMa, voor zoover hij niet in Na^ran was

en de staat van zijn gezondheid zulks toeliet, aan de be-

vechting der Qarmaten werkzaam deelnam ^).
Intusschen

is het vreemd, dat het hoofdstuk der Sïra, dat, zij het

wellicht ook een aanhangsel, uitvoeriger dan andere bron-

nen inlichting geeft over de Qarmaten, van geen enkel door

al-Hadi persoonlijk geleid gevecht met hen rept. Doch
misschien is dit slechts te wijten aan het bij alle omstan-

digheid fragmentarisch karakter van dit werk.

Nog eenmaal zou het al-Hadï gelukken §an*^a^ voor zeer

kort onder zijn gezag te krijgen. In Safar 297^) ondernam
Ibn al-Fadl uit al-Mudaikhira een tocht tegen Zabïd, waar-

aan ook Ibn pi '1-Tawq meedeed. De Qarmaten werden,
naar het schijnt, in Tihama bedreigd door den hier reeds

genoemden generaal der "^Abbasiden al-Muzaffar b. Ha^é *)•

Deze moest evenwel voor hen het veld ruimen naar al-

Mah^am. Zabïd werd geplunderd, velen werden gedood en

5 30 vrouwen ^) gevangen gemaakt. Toen de Qarmaten na

<-Jui ^jVf ^2,^ ^\J^; hetzelfde Par. 5982, f. 183^ infra; If. W., II f.

28^ (naif wa-saè^n waq^d)'^ Bah^at al-Z.^ f. l%b^J {^sab^ïn yW^.

1) Al-Ifada^ f. 410;, 12—b uit. (ismd aan het slot als voren) = H. W.^
II f. 28^, g

—
290, <5;

in andere uitvoeriger redactie Par. 5982, f. 1840 (uit-

lezing van 300 man uit looo, die bang zijn voor den vijand, hoewel al-

Hadï zich met lOOO man gelijk stelt. Geslaagde nachtelijke overval op de

Qarmaten; vgl. Richt. 7). Al-Ifada^ f. 43a, ó sqq. = ^. W.^ II f. 280! uit.,

b supra= Par. 5982, f. 1860, JJ sqq.

2) Vgl. ook Mas., VIII 196.

3) Sira^ f. 160b infra: 299, doch f. i6ia: 297.
'

4) Slra^ f. 160^ infra: alleen r\j- ^\ ,
f- 1610 infra: -rSo ^y jk*

,
f. l6ib

paen.: ^\j^ ^ 'a. Hij was wellicht in 295 in Tihama gekomen (vgl. bl. 182

n. 2) om het rijksgezag daar te herstellen. Onder den khari^i^ op wien hij

in dat jaar voordeden behaalde (Tab., III 2280, /sq.; '^Arïb, 19,7 sq. ;
I. A.,

VIII 9 uit., 10, /), is waarschijnlijk óf I. al-Fadl óf Ibr. (Ahm.) b. Muh. b.

"^Alï te verstaan.

5) Volgens andere berichten (zie bl. 220 n. 5) ruim 4000! De Sïra rept niet

van het afmaken der vrouwen.
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enkele dagen wegtrokken, stelden zij over de stad Ahmed
b. *^Ali

^),
die weldra weer door Ibn Ha^é verdreven werd.

In zijn residentie teruggekeerd zou Ibn al-Fadl aan zijn

verfoeide leeringen en practijken volle openbaarheid gege-

ven hebben. Waarschijnlijk bood de omstandigheid, dat de

Qarmaten ook aan andere tegenstanders ^) het hoofd had-

den te bieden, aan al-Hadï een goede gelegenheid zijn kans

waar te nemen. Al
^)

dan niet door San^anï's te hulp ge-

roepen zond hij in Ragab troepen uit onder "^Alï b. Mu-

hammed *), bij welke zich op zijn last ook al-Du%m met

manschappen voegde. Deze slaagden er in de bezetting der

Qarmaten uit San^a^ te verdrijven (19 ^) Ra^ab 297). Al-

Hadï versterkte daarop zijn leger met Hamdan en Khawlan
onder bevel van zijn zoon Abu '1-Qasim, die 10 Óa^ban ^)

te San"^a^ aankwam.
Abu '1-Qasim liet dadelijk Muqra, Alhan, Haraz en Haw-

zan
')

bezetten en vele wervers der Qarmaten dooden. De
winst was evenwel zeer vluchtig: weldra daagde als mede-

dinger Ibn Kayyala op, die zich, misschien niet buiten me-

deweten van As'^ad b. Abi Ya'^fur, bij Ibn Ha^é had aan-

gesloten en met dezen van uit . Tihama de gouw Alhan

bezette. Hier zoowel als in Haraz moesten Abu '1-Qasim's

aanvoerders den indringers het terrein laten. Toen Abu

'1-Qasim zijn vader hiervan in kennis stelde, gelastte deze

i) Vgl. bl. 220.

2) Vgl. ook Gaz.^ 99, 24—26.

3) Zoo Bah^at al-Z.^ f. l%a infra, en al-Kifaya^ p. 35, i sq., zonder data,

in aansluiting aan het relaas van het in 294 gebeurde. Anba" al-Z.^ f. 35<5

infra, 360 supra, waar blijkbaar een der beide voorgaande bronnen gevolgd

is, gevi^aagt van al-Hadï's interventie onder het jaar 294, met verwerking van

eenige gegevens der Slra betreffende dat jaar, en daarna nog eens onder' het

jaar 297 (f. 36^) in overeenstemming met de Slra.

4) B. ^Ubaid Allah = '^Alï b. A. Óa'far al-'^Alawï {al-Kifaya^ p. 35, 2).

Bah^at al-Z.^ l. c. : "^Ali b. óa'^far al-'Alawï, evenals AnbW al-Z.^ f. 360 supra ;

ib.^ f. 36^, in verkeerde orde, Muh. b. "^Alï al-*^Abbasï.

5) i'Jrü:, f. lóifli: Donderdag li-ihda ^asara laila baqiya enz.; dezelfde da-

tum H. W,^ II f. 28a infra; Tabellen'. Dinsdag.

6) Maandag; Tabellen: Dinsdag.

7) D. i. ongeveer het gebied van den boven- en middenloop van W. Sa-

ham; vgl. Gaz..^ 68, /j sqq., 103,23" sq., 104,79,25' sqq., 105,9 ^^'\'\ Grla-

ser, Pet. Milt.., 1886, Zb f., Taf. I.
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hem San^^a' op te geven, daar hij het bedenkelijk vond om
tegelijkertijd den Qarmaten en Ibn Kayyala het hoofd te

bieden. Abu '1-Qasim verhet daarop den 12^^° éawwaP)
met vele bewoners de stad. Over Warwar

^), waar de vluch-

telingen uit SanV achterbleven, keerde hij naar SaMa

terug ^).

Qarmaten van éibam bezetten nu het ontvolkte ^an'^a^,

dat zij, weinig sterk in aantal als zij waren, in het laatst

van Sawwal weer ontruimden, waarop vele inwoners terug-
kwamen. De aftocht der Qarmaten hield misschien verband

met het gelijktijdig verschijnen van óarrah b. Bisr in de

omgeving van San*^a^; bij het vernemen van Ibn Kayyala*s

optreden had ook hij Tihama verlaten. De beide cliënten

maakten blijkbaar den weg vrij voor As^ad b. Abl YaTur.

Deze kwam 10 *) Du 'l-Hi^éa uit Balad Qudam in ^an'^a^.

Hij stelde daar '^Abd al-A*^la b. Muhammed ^) al-Anbarï als

qadi en khatïb aan. óarrah beheerde naast As%d de dis-

tricten (makhallf) van San%^, terwijl Ibn Kayyala over Da-

mar en onderhoorigheden bewind voerde. Na verloop van

een paar maanden (Rabi^ I 298) verdreef As^ad voor een

oogenblik de Qarmaten uit éibam, maar kort daarop werd

het door hen van uit het sterke Bait Dukhar hernomen;
'Abd al-Qahir ^) b. Ahmed b. Ya'fur vond den dood. Met

hulp van Ibn Kayyala bezette As'^ad Óibam opnieuw en

zuiverde de omgeving van vijanden, om zich vervolgens met

óarrah tegen de Qarmaten in het bergland te keeren. Zijn

korte veldtocht verliep zonder voordeel of tegenslag, doch

nauwelijks was hij in SanV terug, of de Qarmaten richtten

verwoestingen aan in Sibam.

Het moest As^ad's weerkracht afbreuk doen, dat zijn

beide mawla's het niet eens konden blijven: Ibn Kayyala

i) Zaterdag; Tabellen'. Zondag.

2) Volgens Bah^at al-Z..^ l. f.,
en al-Kifaya^ p. 35, 4 sq., bevond al-Hadï

zich daar; de Sira onderstelt hem te Sa'^da.

3) Slra^ f. 160^—i6i3 supra, en zeer kort Bah^at al-Z.., l. f.; al-Kifaya.^

P- 35i '—-S'-) Anbïï' al-Z.., l.c.

4) Lailat al-nahr.

5) B. al-Has. b. 'Abd al-A'la b. Ibr. b. ^Abd Allah, Abu '1-Qasim.

6) Zoo naar Anba^ al-Z..^ f. 36<5; Sïra^ f. i6i<5 infra: *^Abd al-Qahhar ; vgl.

bl. 201, 203 n. 5.

15
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verscheen Maandag 19 Óa*^ban (298) in San*^a^ en verdreef

óarrah, die naar Bara
^)

in Balad Qudam uitweek. As*^ad

bleef, naar het schijnt, toeschouwer bij deze oneenigheid,
die hem in zooverre winst opleverde, als de macht van een

cliënt als óarrah licht voor hem gevaarlijk kon worden.

Ibn Kayyala keerde na de verdrijving van zijn tegenstander
naar Damar terug. De Ya'^furide bleef er op uit zijn gezag
te bevestigen en uit te breiden: zoo noodzaakte hij in éaw-

wal, samen met Ibn Kayyala, Muhammed b. al-Muzaffar b.

Haéé> die zijn vader ^) als bevelhebber was opgevolgd, Ti-

hama te verlaten. Muhammed vertrok naar zijn oom ^U^é»
den emir van Mekka. Een der officieren van zijn vader,

Mulahiz ^) b. "^Abd Allah al-Rümï, nam nu de leiding op
zich. Deze was niet opgewassen tegen Ibrahïm b. Muham-
med b. *^Alï *), die in Du '1-QaMa tegen hem optrok. Mu-

lahiz vluchtte naar j^^), terwijl zijn troepen onderwerping

aanboden. Ibrahïm zocht aansluiting bij Ibn al-FadP), die

hem met manschappen en geld steunde, en kon zich in

Zabïd vestigen ').

Terwijl zoo Ya^furiden, Qarmaten, /^Abbasidische gene-
raals en Tihamische grootheden elkaar de leiding zochten

af te winnen, schijnt al-Hadï zich verder van mededinging
onthouden te hebben. De bronnen zwijgen over de om-

standigheden, waaronder hij de laatste jaren in SaMa en

omgeving bewind voerde. Zijn krachten werden gesloopt

door een kwaal, waaraan hij Zondag 19 Du 'l-Hi^éa 298

op 53-jarigen leeftijd te SaMa overleed
®).

In zijn sterven

i) Zoo te lezen Gaz.^ 69, é*, 113, /ó, vgl. N.

2) Al-Muzaffar was in Rabï'^ II 298 te Zabïd gestorven ; zijn lijk werd in

een kist over zee naar Mekka gevoerd ; vgl. I. A., VIII 47, 4 sq., daar Ra^ab.

3) Ook I. A., VIII 47, S sq. 4) Vgl. bl. 220.

5) Sïra^ f. 162a: ^\o \\ J'S- ii\ ; blijkens f. i623 was hij in^^ip bij ze-

keren Abu '1-Qasim b. Tarïf
;
de plaats moet tot Tihama behooren

;
wellicht

is "^Atr bedoeld. Vgl. bl. 222 n. 3.

6) Sira^ f. 1620 : \^ ^ tV*j*^^ A^ v-^^^jj
^^^^" ^^ blijkbaar '\c ^\

te lezen.

7) Sïra^ f. 161^ supra
—

1620:; Anbïï' al-Z.^ f. 36^. — De verdere berich-

ten omtrent de Qarmaten van Yemen hopen we elders te geven.

8) Sïra^ f. 1620; al-Ifada^ f. 47a, 7 sqq.; Berl. 1299, f. 56^, 7 sqq.;

H. W.^ II f. 29^.
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behield hij iets van de geestkracht, die hem gekenmerkt
had : in zittende houding zijn zoon Muhammed zijn laatste

opdracht gevend en Allah gedenkend ging hij heeii, alleen

gedrukt onder het besef, dat hij ten aanzien van den ^ihad
tegen de onrechtplegers en goddeloozen niet mocht berei-

ken, wat hij gehoopt had. Onder den rouw der bevolking
van SaMa werd hij begraven in de verre van voltooide

moskee (^ami^), die hij was begonnen te bouwen, volgens
de legende ter plaatse, waar hij eens een licht had zien

verrijzen, dat telkens, als hij het wilde naderen, verdween,
om bij zijn omwenden weer te verschijnen ').

Zijn naar Zaidietischen eisch met het zwaard bevochten

waardigheid en door taai volhouden verworven gezag ging
over op Abu '1-Qasim Muhammed, die Donderdag i Mu-
harram 299 de huldiging ontving ^),

maar betrekkelijk spoe-

dig zijn plaats afstond aan zijn meer energieken broeder

Ahmed »).

i) Berl. 1299, f. 56^, 14—57^, J2\ deze bouwlegende ook op den rand

van Sïra^ l. c.\ al-Ifada^ f. 470:, //—/j»; H. W.^ II, l.c. — Het graf gold

naderhand als een plaats van bijzonderen zegen en werd veel bezocht. In

de moskee kon men zelfs de abdal (vgl. Enz. des Islam^ s. v.) bij al-Hadï's

graf zien verwijlen. Men hechtte er veel aan om onder de hoede dezer ge-

wijde plaats te wonen, zoodat huizen beneden 1000 dïnar in de nabijheid

er van niet te vinden waren; Berl. 1299, f. 57<5, /^ sqq.; Strothmann, Kultus

der Zaidiien^ 69. Vgl. ook Niebuhr, Reke naar Arabïè^ I 445.

2) Sira^ l. c.

3) Muh. en Ahm. waren, evenals al-Hadï's dochters, Fatima en Zainab, ge-

sproten uit zijn huwelijk met Fatima bt. al-Has. (vgl. bl. 115 v.); een derde

zoon, al-Hasan, bijgenaamd al-Gailï (al-'^übaidallï, f. 220, is ;
'^U?ndat al-TaUb^

154,7^, onjuist Lil\) naar al-Gail bij Sa'da (vgl. bl. 161), had een San-

''anietische tot moeder (al-Ifada^ f. 40^, 11—/^; //. fT., Il, /.
<r.).



AL-HlDl ALS IMAM.

De imam, aan wiens zijde de gansche „gemeente" naar

plicht voor Allah zich behoort te scharen, is diegene van

de ahl al-bait, „die opstaat met de noodiging tot een be-

wind overeenkomstig het boek van Allah en de sunna van

Zijn Gezant, die openlijk optreedt, zijn zwaard trekt en

zijn hartebloed veil heeft om Allah's wil, bij wien de ver-

want en de verre staande, de aanzienlijke en de laagge-

plaatste gelijk recht hebben, terwijl hij nooit iemand op-

zettelijk onrecht aandoet in eenige beslissing, die zich in

geene zaak begeeft zonder kennis van zaken, die deemoedig
is in zijn religieuze houding, zonder behoefte aan wereld-

sche genieting, wiens begeeren op het hiernamaals gericht

is, die degelijk is in Allah welgevallige godsdienstbetrach-

ting, dapper is en vrijgevig, die de goederen Allah's neemt,
vanwaar het behoort, ze besteedt voor het voorgeschreven
doel en ze verdeelt, voor zoover en zooals Allah bevolen

heeft ze te verdeelen, die onrechtplegers vrees weet in te

boezemen, die den geloovigen bijstaat, dien ten opzichte
van Allah geen enkele blaani treft"

*).
Zoo omschrijft de op-

steller van al-Hadï's Sïra, die hier beschouwingen van Mu-

i) Slra^ ï. 6a: ^ V^^ \^ ^J>J^^ lS-^^j V--^ ^^' ^^ ^^^
ti**

••*•

ti^ j^-h <^ ^^^ O^ ^^^
(«V^ f^ u-* C^ V"^^* C-^ <^^-? ^* "^^« J*^ ^^
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hammed b. Sulaiman al-Küfï
^) weergeeft, het Zaidietisch

ideaal van een vorst ^), en in tal van anecdoten en trekken

uit het leven van zijn held wil hij .
laten zien, hoezeer deze

dit ideaal uitbeeldde. Een naar zoodanige voorstelling ge-

retoucheerde figuur moest van zelf meer dan één trek krij-

gen, die de werkelijkheid misschien niet of in flauwer be-

lijning bood. Het relaas van een lid van *^Alï's huis, die

den voorvechter voor zijn „rechten" van harte zijn mede-

werking verleende, kon moeilijk van overdrijving en een-

zijdigheid geheel vrij zijn. Niettemin verleent zijn persoon-

lijke bekendheid met den imam en zijn inlichting, verkregen
van mannen uit diens onmiddellijke omgeving, aan zijne

mededeelingen een bijzondere waarde.

Zijne anecdoten schilderen al-Hadï als held van oud-

Arabisch slag, die, in Jiet bezit van buitengewone kracht
^),

door zijne behendigheid in het hanteeren der wapenen de

Yemenische ridders van faam in bewondering brengt en op
de kampplaats zijn weerga niet vindt*). Maar ook uit al-

Hadï's eigen verzen blijkt, dat het hem na aan het hart

lag aan zulk een heldentype te beantwoorden. Het roemen

van eigen moed ontbreekt in zijn gedichten evenmin als in

het oude heidenvers, hetzij hij van zich alleen spreekt,

hetzij hij de onverschrokkenheid der Fawatim huldigt ^).

Intusschen verzuimt hij niet ook de dapperheid zijner krij-

gers te gedenken ^). Hij verwijlt gaarne bij zijn strijdros, zijn

lans en zijn glanzenden maliënkolder en beroemt zich met
trots op zijn aanvallea met het zwaard in de vuist, wan-

neer dapperen voor de dreigende wapenen versagen en van

vrees aan wenden denken
').

De beschrijving zijner gevech-

i) Vgl. bl. 117 n. 3.

2) Vgl. Strothmarin, Das Siaaisrecht^ Kap. 3.

3) Vgl. bl. 115.

4) Vgl. bl. 126, i43j 165 n. 3, 168; Strothmann, Das Staatsrecht^ 74.

5) Bijv. Sïra^ f. 64^, ig^ 67^, 8 sqq,, 74<5, ó sqq., iiob^ 14 sqq., 125a, s sqq.

6) Hamdan, Khawlan, Hasid en Ahlaf, Sira^ f. 1290,9—/^
; Suraim, Rabfa

en V^adi'a, f. 132^:, 2—14. Vgl. ook bl, 163.

7) Sïra^ f. 54(7, i~s^ g—io (vgl. bl. 163 n. 3):
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ten biedt meer dan eens het tafereel, dat al-Hadï, op een

hachelijk oogenblik door zijn troep in den steek gelaten,

met enkele getrouwen stand houdt en de kans doet keeren ^).

Hier mag de verhaler zich mogelijk hebben laten leiden

door een gedachte als uitgedrukt is in een uitspraak als;

„Wij, ahl al'bait, vluchten niet!" of: „De vorst der geloo-

vigen vlucht niet" ^). De khalief *^Utman had weleer het

odium van gevlucht te zijn op zich geladen. De Sï'^ieten

zouden het hem nog lang nahouden ^). Evenmin als de

grofheid en ruwheid van een '^Umar bij een imam passend
werd geacht*), zoo min ook gebrek aan moed als '^Utman

ontsierde. De theorie eischte trouwens ook algemeen dap-

perheid van den imam
^).

Aan den wensch om al-Hadï's

onversaagdheid vooral niet te kort te doen is misschien

ook de eenige malen terugkeerende trek te danken, die

.j\s=ü\ ó\k\ ^^ y^f cAV^\ ^^^ ^Wi]\ ^^ \M

c) ^J>\Jl)\
X?

jyüaJi 4^ jj\ li^r^^ ^_P*- v^-? ^^=->**^

Sïra^ f. i27üt, 3—9:

^)^\^ ij^\ j\ ^\ 3 \j^ o^ ^\ aW
^l/*" i^\ -fy^' W:^ ^^ V-*iir Uj\-j> ^^\ (V^b

^\3_^\ ji A_^. L\Jbl Jjj ^__^ J^j 5ló"i/ö
J"3->5 .

ö) hs.
^':i-\i\ b^ ?lis. ^Lai^\; vgl. metrum en Zwö», VIII 280, ^.

O !•
jo\ i3\? ö^) hs. ^ (vocalen en diacritische punten ontbreken

ten deele in het hs.).

i) Vgl. bl. 155, 166, 167, 168, 201 V., 214.

2) Tab., III 249 uit., 250, j, in den mond van den khalief al-Mansür op
't hooren van het gerucht, dat Muh. b. 'Abd Allah b. al-Has. (vgl. bl. 40 vv.)

gevlucht was
;

III 47, 8.

3) Vgl. Goldziher, M. S.^ II 122, 124.

4) Vgl. Sahr,, 116, ij—16.

5) Vgl. Strothmann, Z>as Staatsrecht^ 44, 104.
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hem ondanks de aanwezigheid van den vijand de salat laat

verrichten, zelfs zonder die te bekorten ').
Intusschen mogen

heldhaftigheid en persoonlijke moed al-Hadï allerminst ont-

zegd worden; deze eigenschappen lagen trouwens in de lijn

van de energie, met welke hij ondanks menigen tegenslag

en veel taaien weerstand aan zijn doel vasthield en die

hem de verzen ingaf:

— De fortuin streeft mij tegen, maar nu zij dat doet, be-

toon ik mij ook tegenstrevig : ik ben er de man niet

naar om mij gewonnen te geven !

— Al bukken ook alle menschen voor het lot, de edele

volhardt, hij geeft den moed niet op!— Ik ben voor dit lot een tegenstander, die zal overwinnen,
ik schik mij niet in zijn leiding en onderwerp mij niet.

— De fortuin beoogt mijn vernedering, maar ik belet haar

dit doel te bereiken, terwijl wie mij in den steek laat,

zich verlaagt ^).

Een zeker contrast met deze sterk naar voren tredende

trekken van forschheid en fierheid vormt de niet beheerschte

aandoening, die al-Hadï doet weenen over het verval v^n
den Islam of ook wel in een vlaag van mismoedigheid ^)

en die hem tranen doet storten in nachtelijke salafs. Men
kan ten aanzien hiervan wijzen eenerzijds op de mogelijk-

heid, dat de emotie zelfs bij krachtige naturen zich in een

elementairen vorm kan uiten *), anderzijds op het ritueele

karakter en het verdienstelijke van het weenen bij gods-

dienstige verrichtingen %

i) Vgl. bl. 121, 140, 194; Sira^ f. 92/?: hij verlaat de tegenover den

vijand geschaarde slagorde om de salat te doen.

2) Slra^ f.
74fli,

zo—b^2\

3) Vgl. bl. I20, 145.

4) Strothmann, o. c.^ 72 f..

5) Wensinck, Some Semitic Rites of Mourning and Religion^ Verhand, dei'
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Zooals al-Hadï ook in een der zooeven aangehaalde ver-

zen aangeeft en in vele andere herhaalt
^),

had hij zijn

heldhaftigheid ten dienste gesteld van het godsdienstig-po-
litiek ideaal, tot welks verwezenlijking hij zich geroepen
achtte, de verwerving van het imamaat voor Fatima's na-

komelingschap en de vestiging van een bewind, dat zich

aan de eischen van Allah's boek en het voorbeeld van den

Gezant toetste. Hij had een sterk bewustzijn van zijn roe-

ping als imam. „Bij Allah, den eenigen, en bij Muham-
med's recht", hoorde Muhammed b. ^Ubaid Allah hem

zeggen, „ik heb het gezag niet gezocht en ik ben niet uit

eigen beweging uitgetrokken, maar alleen uit noodzaak,
omdat ik het op deugdelijke gronden niet nalaten kon; ik

had wel gewild, dat mij vrijheid gebleven ware om stil te

l:(lijven .... Zoo bevond ik mij slechts voor de keus tus-

schen uittrekken of ongeloof aan hetgeen Allah Muhammed
had geopenbaard" ^). Ook in zijn verzen

^) geeft hij aan dit

bewustzijn uiting en uitvoerig in een vrij naief antwoord

JiTon. Akad. van Wetensch.^ Afd. Letterkunde, N. R., XVIII N°. i (1917),

78 sqq., aangaande al-Hadï, 86 sq.
— Ook al-Qasim b. Ibr. (zie bl. 95 v.)

kon men aantreffen /a/z^«» bil-ard sa^id^"' wa-qad balla ''l-tara bi-dumüHhi^

al-Ifada, f. 35^, 14 sqq. Al-Hus. b. Zaid had den bijnaam Du '1-Dam'^a

(*Abra), vgl. bl. 55 n. 4. I. Hanbal, Musnad^ III 63, 14^ teekent al-*Ala^ b.

Basïr al-Muzanï als su^c^^-^'- Hnda ^l-liqïï' bakk^^^'- Hnda ^l-dikr. .

i) Bijv. Sïra^ f. 590, 6 sq., f. 1130:, /^ sq., f. 123^, i sqq., f. 1280;, ij sq.;

vgl. ook n. 3.

2) Slra^ f. li^a: cuIU U X^ J^-J >* ^^ ^^ ^ iS^^ -^^^ J^. \*y. *>»^^

^c ^\ J>\ Vc >Ö\ j\ ^jjC\
^\ oje^ \J ^j^\ j ^ a o^

Jio aV —
Vgl. bl. 46.

3) Sim, f. 132^, g—ij:

JLj.c "^JJIa- jVill 3i-:- Aj^jli iS^^\ ^^>J^ eUft_j

JL^ ^^ v^fei ^) ^Vj ^J^ i ^ o^j

De Hbdan Al Hiwal zijn de Al Tarïf
; vgl. bl. 103.
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aan Abü "^Abd Allah al-Husain b. -Abd Allah al-Tabarï *),

die hem de vraag had gesteld, waardoor op de menschen

de plicht rustte om hem te gehoorzamen èn op hem om
den strijd aan te binden (^ihad) tegen dengene, die van

ongehoorzaamheid blijk geeft, en waardoor Allah in deze

op hem een onafwijsbare vordering heeft, zoodat naar zijn

oordeel de rampzaligheid erlangen zij, die zich van zijn

rioodiging (da^watina) afkeeren, en het heil verwerven de-

genen, die zich aan zijn gezag onderwerpen, hetgeen weer

medebrengt, dat hij den door de onrechtplegers (zalimün)

gedoode martelaar (sahld) ... en den door hem gedooden

tegenstander een misdadigen ongeloovige {kafir^^ muto^ad-

diyan) noemt. Het is onze plicht,
— in dezen trant ant-

woordt al-Hadï, — ons zeiven dit af te vragen en onze

ziel op dit punt te onderzoeken. Wij hebben haar daarom
de vraag gesteld: Waardoor is dit uw verplichting? Het
antwoord luidde, dat het was door hetzelfde als gegolden
had voor de vroegere imams als al-Qasim b. Ibrahïm en

de vóór hem opgetredenen, die alle om het even „klem-
mende argumenten" voor Allah tegenover het menschdom

(hu^ag^f^ lillah "^ala ^l-^alamïn) geweest waren. Maar, zoo

vroegen wij ons zelf, waardoor waren de menschen hun tot

gehoorzaamheid verplicht? Onze ziel antwoordde ons, dat

het was door de noodwendigheid (wu^üb) van het ima-

maat, dat Allah hun naar waarheid en recht had tot taak

gesteld. Maar waardoor had Allah hun deze waardigheid
verleend en waardoor golden zij bij Allah als hare beklee-

ders ? Dit was door hun geboorte uit den Gezant, hun gods-
kennis en godsvrucht (wara^), hun kennis van wat bij Al-

lah als geoorloofd en wat als verboden geldt of van hetgeen
de menschen behoeven in hun godsdienstbetrachting, door

hun nemen naar recht en hun geven naar plicht, door af-

wezigheid van begeerte naar wereldsch goed en door te

kunnen buiten hetgeen het verblijf der vergankelijkheid

biedt, door de bereidheid om openlijk de zwaarden te trek-

ken en de vaandels te heffen om Gods wil, den strijd aan

te gaan met de vijanden van Allah, door de noodiging tot

Hem te doen vernemen, te toornen om Zijnentwil, de

i) Of al-Hasan; de lezingen wisselen af. Vgl. bl. 275.
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Schrift en de Sunna tot leven te brengen, recht en ge-

rechtigheid op te richten. Voorts door het feit, dat zij op
de hoogte waren van het duistere in Allah's openbaring,
eene gave slechts het deel van hem, dien Allah met het

gezag bekleedt en wien Hij het imamaat toekent, daar

Hij dezen wijsheid schenkt en met bijzondere voortreffe-

lijkheid toerust'); dan door dapperheid in den strijd, vol-

hardend uithouden in tegenspoed, milde vrijgevigheid.

Al-Hadï is het er met zichzelf over eens, dat het bezit

zulker hoedanigheden het imamaat noodwendig en de ge-

hoorzaamheid aan den bekleeder er van tot plicht maakt.

Na voortgezet zelfonderzoek komt hij ook tot de slot-

som, dat zijn eigen wezen den toets aan deze eigenschap-

pen kan bestaan ^).
Ibn "^Ubaid Allah hoorde hem eens

zeggen: „Bij Allah, indien gij mij gehoorzaamt, dan mist

gij van den Gezant van Allah niets anders dan zijn ver-

schijning {sakhsahu), zoo Allah wil !"
^) en ook : „Bij Allah

en nog eens bij Allah, indien ik wist, dat er in dezen tijd

iemand was, beter berekend voor deze taak dan ik, of in-

dien ik iemand van de ahl al-bait kende, die een voor-

treffelijker streven had dan ik, ik zou mij bij hem aanslui-

ten daar, waar hij «was, of strijden onder zijn leiding ! Maar

ik ken zoo iemand niet"^). Uit zijn reeds weergegeven

proclamatie ^) bleek, waartoe hij zich in het algemeen ver-

plichtte tegenover zijn huldigers en wat hij van hen vorderde.

Van dergelijke strekking als deze dd^wa was ook zijn hul-

digingsformule ^).

2) Ma^mïfj II f. loia supra
—102a supra.

3) Sïra^ f. 14a.

4) Ib.^ f. 14/5 : o-»Ac jS Oy^ ^^^ ^^ ^ \^^^ ^^^^ J^. j-*j ^y. '^:^^j

5) Zie bl. 122 V.

6) Dengene, die hem wilde huldigen, liet al-Hadï eerst boete (tawba) ixit-

spreken in voorgezegde bewoordingen en daarop gaf hij in dezen trant de
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Al-Hadï schijnt er met ernst naar gestreefd te hebben
om aan de eischen, die zijn roeping hem stelde, te vol-

doen. Dat het hem meenens was met de toepassing der

„bepaalde straffen" (kudüd) ^),
moest menig Na^raner aan

den lijve ondervinden ^). De Sira laat ons bijv, ook de

procedure over eene ontuchtige bijwonen ;
na geleverd ge-

tuigenbewijs en bekentenis der beklaagde gehuwd te zijn

geweest, gaat men over tot voltrekking der straf. Eerst

ontvangt zij loo geeselslagen en daarna wordt zij tot haar

borst in een kuil gezet om de steeniging te ondergaan ^).

Het baat haar niet meer, of zij nu al-Hadï's gratie inroept
en schuld belijdend haar zonde wil afzweren (tawba). We
hooren den imam inlichting geven over het aantal steenen

door ieder te werpen, nl. 4 van 72
— ^ ^^V^ gewicht, en

over de bij het werpen te spreken formule, lismi Hlah wa-
bülah wal-hamdu lillah rida^^ bi-qad^i Hldk wa-taslim^f^

,
' o

huldigingsformule aan:
,jV?;^\ ê^V^'^\j .-*Jii\ /W

_yi»
V\ <Il\ "li iS^\ 'üi\j Jj

{Sïra^ f. 40^ uit., 4iflr, /—j) .fJÜc J adII» ^ Aij-as- \j>U 4Ü\ ^.zJ^ U ^»^^
Hem bijzonder toegewijden zocht al-Hadï nauwer aan zich te verbinden door

de zoogenaamde ba^at al-sabr. Naar aanleiding van de komst van twee per-

sonen, die deze wilden aangaan, geeft de Sira hierover onder meer het vol-

gende (f. 4iff, 13—19)'-^^^^ OjJ^. ^l^*-^ "4 "0=^^ CXij\ "J* \'^ c^^j

a5^
^v^ ^s^ y '^^ \y '^.}y ^. j^ '^>i\j isj^'^j -^^j f^\

V»Juui ^JUJ» At d\n» j^-aii M\y VaJiï» \ Aft Jp O'-'y^ V^ ü^ êjLaJiJ \^ t^Jjy'i

*L. U\ Je jji C^j-)-a^ V -^bj ^-^ VaVó (i l:4^_j c5>^\ Jt^) V^c jó-U

4li\ Ju*i ^;,l_j l'^Jc Oiij Uiu 4)i\ sic J^jSj^^:, ^^J ^^^^ 5Aii\_j '*\_^\_j

C/^ W.1 j^»- _jA_j
Us* Xj»"

1) Vgl. JuynboU, Handb. des islam. Geseizes., 300—7 vgl. 292—4»

2) Vgl. bl. 127, 131, 132, 181.

3) De dubbele hadd voor de(n) muhsan{a) wordt ook door de Imamieten

en de Zahirieten gevorderd, al-Murtada 'Alam al-Huda, aUIntisar.^ s. 1. 13 15,

139 infra sq. Volgens de Hanafietische en SafiHetische school mag de ver-

eeniging van geeseling eri steeniging niet plaats hebben, vgl. al-Marginanï,

al-Hidaya.^ lith. Bombay 1280, II 292, 2 sq.; al-éafi% al-Umm^ VI 119, 21 sqq.;

I. Hagar al-Haitamï, Tuhfa.^ Cairo 1282, IV 92, 24.
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li-^amri Hlah wa-infadaf^ li-hukmi 'llah. Daarna werpen de

getuigen de eerste steenen, vervolgens de imam, dan de

'^Aliden, ten slotte op hun beurt de overige groepen ^).

De inning der wettelijke belasting, die zoo vaak aanlei-

ding was tot verzet tegen zijn gezag ^), wenschte al-Hadï

met strikte rechtvaardigheid te doen plaats hebben. Dit

sluit natuurlijk niet uit, dat er door zijn "^amiVs wel eens

tegen den geest van zijn instructie ^) kan opgetreden zijn.

Van een aandeel aan de sadaqat waren de verwanten van

den Profeet uitgesloten. Deze heet onder andere gezegd te

hebben: „Ik maak u, ahl al-bait, van de sadaqat niets

geoorloofd" % Al-Hadï moet er zich pijnlijk voor gewacht
hebben om iets van den tiend i^usr) ten eigen bate aan te

wenden. Zoo had hij een '^Ubaid Allah b. Hudaif last ge-

geven stroo {tibn) te koopen als voeder voor zijn rijdieren.

Er bleek echter slechts tiendstroo voorhanden te zijn. Om
in de eerste behoefte te voorzien liet '^Ubaid Allah van dit

stroo eene bepaalde hoeveelheid nemen met het plan die

naderhand uit het gekochte aan te vullen. Toen al-Hadï

dit vernam, was hij zeer verontwaardigd, beval het onmid-

dellijk te verwijderen en liet een paar nachten qadb ^)
zon-

der stroo voor de paarden werpen. — Evenzoo vond hij

het niet geoorloofd zich af te drogen of zich tegen de zon

te beschutten met een tot den tiend behoorenden doek \
Zulk eene houding schrijft hij zich ook voor in het ant-

i) Sira^ f. 1370, 9
—

b, 5, bij gelegenheid van de bl. 180 v. vermelde aan-

wezigheid in Na^ran. — Betreffende den kuil en de voltrekkers der straf

vgl. al-Marginanï, o, f., II 290 supra, 288; I. Ha^ar al-Haitamï, o. c, IV

97, 96 supra, vgl. al-Safi% o.
r.,

VI 143, 17 sqq.

2) Zie bl. 131, 134, 140, 174, 177 vgl. n. i, 183.

3) Zie bl. 123—5, 128.

4) Al-Baéürï, Hasiya ^ala Sarh I. Qasivt al-Gazzï^ Cairo 1321, I 310, 75

dergelijke tradities I. Hanbal, Mtisnad^ I 249, 11^ IV 35, 2 sq., 348, j sqq.,

// sqq,.; Bukh., K. al-Zakat^ Bab 60; K. al-Gihad.^ Bab 188 N°. 3.

5) Sira^ f. 130:, verklaard door qatt^ een voederplant, Lisan^ II 376, 2 sqq.

vgl. 173, i" sqq.

6) Deze en meer andere anecdoten van deze strekking Sira, f. 180, b^

19a, (5;
ff. W., II f. igb^s sqq. (met aanvulling eener lacune in den Sira-

tekst der eerstaangehaalde anecdote), 200;, 12 sqq. Er blijkt echter meteen

uit, dat des imams ondergeschikten wel eens minder strenge opvattingen

hadden.
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woord op de hem voorgelegde vraag, of de (beschikking
over den) tiend den nakomelingen van den Gezant geoor-
loofd is. Daarin verklaart hij, dat het hun niet toekomt

van den tiend te eten, dien als geoorloofd goed te beschou-

wen of iets er van te benutten, tenzij ze het voor den

hoogsten prijs koopen. • Dit geldt ook voor de imams
;
%sr'

zaken worden hun eerst, door koop van de inners tegen
den hoogsten marktprijs gpoorloofd, tot veevoeder toe (al-

d'laf min al-tibnan wal-qidban). Aan zulke verwanten van

den Gezant als welke den tiend voor geoorloofd houden,

zegt hij de gemeenschap op en hij betuigt: „Bij Hem, in

Wiens hand de ziel van Yahya b. al-Husain is, indien nood

mij voor de keus stelde, óf om tot den tiend behoorend
brood en vleesch te eten, terwijl ik mij dat geoorloofd zou

moeten maken zonder het voor mijn geld gekocht te heb-

ben, óf om van aas te eten zooveel als mijn leven in stand

zou houden en mij voor sterven zou bewaren, dan zou ik

aas eten eerder dan vleesch of brood van den tiend, want

Allah heeft het eten van aas in geval van nood toegelaten,

maar niet zich het gebruik van den tiend te veroorloven !"
^).

Overigens kan de benutting, van '^usr-goed behalve door

koop geoorloofd worden voor een nakomeling van den Ge-

zant, doordat de op dat goed rechthebbenden hem iets

daarvan schenken ^).

De richtige verdeeling van de zakat had zijn volle aan-

dacht ^).
In het belang der armen liet hij de voor hen be-

stemde qadb verkoopen en de opbrengst in geld aan hen

uitkeeren, daar zij zelf wellicht een lagen prijs zouden ma-
ken

*). Met zekere voldoening laat hij een in Sa'^da vertoe-

venden handeldrijvenden faqïh van Safi^ietische richting de

uitdeeling der <sr^y^/2/f-inkomsten bijwonen ^). Intusschen ver-

slond het veelvuldig krijgsbedrijf blijkbaar vaak ook het

i) Een dergelijke uitspraak Sïra^ f. i8^.

2) Ma^niï^^ II f. 98fl!, 9
—

98*5 infra. — De Profeet aanvaardt geen sadaqa^

wel een geschenk, vgl. Bukh., K. al-Zakat^ Bab 61 en 62 (al-Hadi citeert

een variant van Bab 62 N°. 2); I. Hanbal, o.c.^ I 361, 8 sqq., V 354, /^—
-^9? 437,-^0—/j, 439, ^j- sqq.

3) Zie bl. 125.

4) Sira.^ f. 130.

5) Al-Ifada^ f. 46^5 vgl. Strothmann, Das Staatsrecht^ 79.
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aandeel van „armen en behoeftigen". Zoodoende kon al-

Husain b. ^Abd Allah al-Tabarï hem de vraag voorleggen,

op welken grond het niet geoorloofd kan zijn de zakat

volgens hare categorieën te verdeelen en haar vierde deel

aan fuqar^ en masakm uit te reiken. „Hoe komt het, dat

ge haar in het eerst onder de rechthebbenden verdeeldet,

en tegenwoordig nu eens wel en dan eens niet verdeelt,

nu eens uitreikt en dan weer niet? Er zijn menschen, die

er over praten en dit in u afkeuren". De imam gaf ten be-

scheid, dat hij naar het voorbeeld van den Profeet
*)

over

den tiend beschikt had, zooals het belang van het oogen-
blik vorderde. Wanneer de Islam en de Muslims er buiten

konden en de behoefte aan deze tienden gering was, had

hij ze verdeeld volgens hun categorieën, voor zoover aan-

wezig, maar hij aarzelde niet deze opbrengsten, de eenige,
die het land opleverde, in het belang der gemeenschap tot

uitrusting en onderhoud van manschappen aan te wenden,
want met behulp van deze bleef het gebied ongeschonden,
de orde bewaard en met de orde de welvaart behouden.

De voorspoed van het rijk zou tevens den armen en minder

-bedeelden ten goede komen \
Naar luid van verscheidene anecdoten was al-Hadi's stre-

ven er op gericht om het juk van zijn bewind zoo licht

mogelijk te doen zijn. Hij toonde, in het bijzonder op zijn

tochten, een grooten eerbied voor anderer eigendom: wan-

neer zijn manschappen zich onderweg vruchten of andere

zaken toeëigenden en hij kwam er achter, werden zij scherp

terechtgewezen en kregen ze last het ontvreemde terug te

%&\Qw of te vergoeden ^).
Een der deelnemers aan den tocht

naar Barat % die een kameel van hem vrij had laten loo-

pen, met het gevolg dat hij een graanveld vertrapte, wilde

liever van zijn recht op het dier afzien, toen de ontevreden

eigenaar van den akker met aangifte bij al-Hadï dreigde,

dan zich aan den toorn van zijn heer blootstellen \ Ook

i) Verwijzing naar de beschikking van den Profeet over de tienden, ^izya

en domeinopbrengsten van Bahrain en over den buit van Hunain.

2) Ma^niïf^ II f. 98^ infra—looa.

3) Stra^ f. 17/^, 180 supra, l<)a^by vgl. bl. 148.

4) Vgl. bl, 132 V.

5) Sira^ f. 27^. Vgl. bl. 128.
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mocht de bevolking van streken, waar hij doortrok, niet

geprest worden om levensmiddelen of voeder te leveren
^).

Tevens hooren we nu en dan van een verbod om te plun-
deren of van teruggave van door plundering verkregen
zaken ^). Intusschen was dit vaak wellicht niet meer dan

een toepassing van de regels, die gelden ten aanzien van

kwaadwilligen [bugat) zonder leiding ^). Stelselmatig verzet

trachtte al-Hadï, zooals wij vaak zagen, te breken door het

verwoesten van woningen en vruchtboomen
*) ;

de genomen
have werd in dit geval als buit beschouwd ^).

Al-Hadï wordt geteekend als steeds toegankelijk voor

menschen, die in hun rechten aangetast waren, en als be-

reidvaardig om hun z^ken te behartigen. Zijn slaven prentte

hij in niemand van zijn deur af te wijzen ®). Bepaalde dagen
waren aan de behandeHng van gevallen van rechtskrenking

gewijd ').
Ook de Joden en Christenen in zijn gebied konden

op zijne bescherming rekenen. Muhammed b. Sulaiman ^),

dien we ook eenige malen belast zien met het onderzoek

van klachten over geleden onrecht ^), vertelt, dat al-Hadï

hem eens, toen een Jood zich bij hem over iemand kwam
beklagen, zeide: „Doe hem recht en onderzoek hun ge-

schil" '°). Hij besefte ook tegenover de dimmis verplich-

tingen te hebben en liet hen weten : „Wie u leed doet, geeft

hem bij mij aan en wie tracht naar hetgeen nopens u ver-

boden is of u te na komt, aan hem voltrek ik, wat voltrok-

ken wordt aan dengene, die de tegenover Allah en Zijn

Gezant aangegane overeenkomst breekt" ").

1) Sira^ l.
<:.,

en vgl. bl. 133, 214. ^

2) Sïra^ l. c.\ zie ook bl. 134 v., 145, 148.

3) Zie bl. 1335 vgl. al-Sarakhsï, al-Mabsüt^ Cairo 1324, X 126, en Stroth-

mann, Das Staatsrecht^ 78.

4) Zie bl. 135, 155, 161, 169, 171, 176, I79ï i^i.

5) Zie bl. 170, 172.

6) Sira^ f. 15^, i6ü!, 18 (5 infra, 190 supra.

7) Al-Ifada^ f. 460:, 6 sqq. {yawm al-mazalini). Over dergelijke mazalim-

zittingen vgl. H. F. Amedroz, The Mazalim Jtirisdiction in the Ahkani Stil-

taniyya of Mawardi^ JRAS.^ IQII, 635 sqq.

8) Vgl. bl. 121, 145, 275.

9) Sïra^ f. I5<5, lóa; supra.

10) Sïra^ f. \%b infra.
dl II) ^ yf f

11) Slra^ f. 1580:: Js, J_^^ i,Ji\
Jft^

Jii:. Ai,\jj (a.»u- ^^ X^-^ ^$\) J\3
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Het verdienstelijk werk van het ziekenbezoek ging hem
zeer ter harte; aan de verpleging van zieke en gewonde
manschappen hielp hij soms persoonlijk mede

^).
Zelfs over

de in hechtenis verkeerenden zou hij zijn zorg hebben la-

ten gaan, ten minste we hooren, dat hij eens langs het huis

van bewaring rijdende daar afsteeg, inspectie hield en bevel

gaf het schoon te maken, de gevangenen van water en eten

te voorzien en hen op de salat-tijden van hun boeien te

ontdoen ^).

Van het ontzag (haiba), dat zijne persoon inboezemde,
wordt hoog opgegeven. De indruk van zijne verschijning,

de macht van zijn woord, de onderscheiding, die hem reeds

van de zijde zijner verwanten ten deel viel en niet het

minst de eerbied, dien men een „zoon van den Gezant"

gaarne betoonde, geven er eenigermate eene verklaring van ^).

Maar al-Hadï was er ook op bedacht deze haiba met zorg
te onderhouden en aan te kweeken. Zijn eigenlijke wensch

was voortdurend met en onder zijn onderdanen te verkee-

ren en zich ook in kleedtng niet te onderscheiden. Hij

meende echter, dat dit op den duur zou leiden tot gering-

schatting voor zijn persoon. En wanneer de haiba voor

hem zou verdwijnen, zou het met den Islam slecht gesteld

zijn. „O Allah!", heet hij gezegd te hebben, „indien het

niet ware om bederf van den Islam, dat ik vrees, geen ander

dan ik zou hen bij hun salat voorgaan, ik zou mijn gan-
schen dag met hen verkeeren, hun markten rondgaande en

mij zelf met hun zaken belastende. Maar ik vrees te ver te

gaan te hunnen aanzien en gering te worden in hun oogen j

en wanneer zij een dergelijke meening over mij hebben,
nemen zij het licht met hunne plichten" *). Al-Hadi's hou-

^^^ o*
f^ J>ij <^b ''^ '^'^ 3^ "^^^ ^y^j

fc-
^^-j^ -^^ (\^ jW 5^^

Vll^3 «J^j AfeP-j
A\il J^c-

i) Sïra, f. 15^ supra, 160; al-Ifada^ f. ^^b infra, 46^5 paen. sq.

2) Sira^ f. \(ib.

3) Vgl. bl. 53, 116.

4) Stra^ f. i6ö uit.,
b (op gezag van Muh. b. '^Ubaid Allah) Sh^ '^^/^jj



ding laat hier iets bespeuren van de waarheid van La
Rochefoucauld's maxime: „L'hypocrisie est un hommage que
Ie vice rend a la vertu", die ook in het leven van den Mus-

lim telkens aan het licht komt').
Deze waakzaamheid voor zijn prestige stond echter wel

niet geheel buiten
"

verband met ervaringen, die hij spoedig
in den omgang met zijn onderdanen opdeed. Vooral in den

eersten tijd zijner vestiging in SaMa, naar het schijnt, liet

hij zich veel aan het openbare leven der stad gelegen lig-

gen. Hij leidde, zoo hooren we op gezag van Muhammed
b. Sa*^ïd ^), zonder verzuim de gemeenschappelijke salat's,

en hield in de uren daartusschen voordrachten tot verma-

ning of tot onderricht in de voorschriften van den gods-
dienst of gaf zijn inlichting en scheidsrechterlijke beslissing

aan hen, die zich tot hem wendden. Ook placht hij de

ronde te doen over de markten en door de straten. Zag
hij een bouwvalligen muur, dan gaf hij last dien te herstel-

len; een slechten weg of een donkeren hoek
^) beval hij

's nachts te verlichten voor den voorbijganger of den mos-

keebezoeker. Op de markt stond hij stil bij de verschil-

lende kramers en hield hun voor geen bedrog (giss) te ple-

gen, hun waren niet gecombineerd te verkoopen en na te

komen, wat zij (omtrent hun waar) opgaven. Deze bemoeienis

lokte wel eens protest uit. „Is de prijsvaststelling (tas^lr)

c5aU Jp ü^^^ ^J^ ^Aa Ji- 4.Jx.^ ^y^ 1l\ ^y^l H
^. \^ ^J^^ Oj-t,

iiyj\ ^U ^>.
-f. i6a:'^[j, ^ diWt U y U dl>\ ''J\\

Jli ^
....

't\
ji.\,

— Na een dergelijke uitspraak f. 15^5 infra: di^i c:A»9 \ j\ \j>V9

^y> j_gX-.ai
._^ftJ3

^A>.
i'JkXE. (?sic). c-iVo^j ^^-^yl \yöA^^ Ac

(j-\.;j\ yii j,-J

i) Professor Snouck Hurgronje was zoo goed op dit punt mijn aandacht

te vestigen.

2) Slra^ f. 1570! infra—158^ supra. Muh. b. Sa'^ïd vgl. bl. 145, 212.

3) Hs. \i)L>; 1. UW?

l6
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niet Verboden?"
^) voegden de kooplui hem toe; al-Hadï

vond het verbod van bedrog en onrechtmatigheid minstens

even zwaar wegend en de prijsvaststelling slechts verboden

tegenover personen van erkende trouw en godsvrucht. Voorts

voerde hij voor de vrouwen den sluier in en den zich

thuis bevindenden schreef hij voor te zorgen, dat zij niet

door iedereen gezien konden worden^). Zoo greep de imam
in de vrijheid van doen en laten zijner onderzaten in vele

opzichten in. Dit persoonlijk toezicht was allesbehalve naar

den zin van eenige lieden, die zich daardoor in hun han-

delingen belemmerd zagen. Nog niet zoo heel lang had al-

Hadï zich van deze zijde doen kennen, of zij beraamden

een verraderlijken aanslag. Toen hij eens de moskee wilde

binnengaan, beschoten zij hem van uit de minaret {sawma^a),
waar ze zich opgesteld hadden, met pijlen. De aanslag mis-

lukte," een paar pijlen bleven in al-Hadï's overkleed han-

gen, andere raakten de deur. Toen hij de salat geleid had,

deelde hij het gebeurde mee en zeide naar aanleiding daar-

van: „O Allah! ik had gehoopt onder hen te leven in veel-

vuldigen omgang met hen en persoonlijk de leiding van

hun bestuur te voeren, zoodat ik zou zijn bij hen als een

hunner en mij niet van hen zou afsluiten noch mijzelf ont-

trekken aan hun bijeenkomsten, nooit zou nalaten hen voor

te gaan bij de godsdienstoefening en hen (de bemoeiing
met hen) nooit zou overgeven aan een ander! Maar zij be-

antwoordden dit met een aanslag tegen mij en stonden mij

naar het leven
;
daarom beperk ik thans mijn verkeer en

neem ik voorzorgsmaatregelen, totdat Allah beslist tusschen

mij en hen"
^).

i) De desbetreffende hadït in I. al-Atïr, al-Nihaya fl Óarib al-Hadit^ Cairo

1311, II 162, 18 sq.

2) Slra^ f. 157^ supra: JcJ^^\ ^ .^;^^^\^ ^W^V. \aj^ l\y\ ,s\j üV
^^\ '\J^

^i\j^
ÖJ£>\ 45Ji\ _^j jLliVj

— Vgl. ook bl. 150.

^ t* f* ^ Cl ^

3) Slra, f. 1580,/ sqq.: J*^Y\ ij^^ i^^ j^'^\ o\ -^-^^ J^ "a^^ J^ f
w-i.\ % f^^^^'^\ % f^J^b ^ o/ \ J^ f^\ h^j ^, J^^ Cjb fr.

^.j é^. ^"^
f^ é"^ ^ jj^3 ^W^\ vj^^ ^ LJ~»^^ i^-^b^j
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In zijn levenswijze was al-Hadï zeer sober. Twee kleine

dirhams besteedde hij dagelijks voor voeding ').
Een zijner

neven, dien hij eens ten avondeten genoodigd had, lachte

om zijn schamelen disch en herinnerde aan een vroeger

rijkelijker onthaal in Hi^az. Yahya vond echter, dat deze

spijs bij den ^ihad paste 2). Als voorbeeld van zijn puri-

teinsche levensopvatting [tawarru^) vertelt Ibn *^Ubaid Al-

lah
^),

dat hij geen gebruik maakte van de opbrengst der

^izya van de Joden en de Christenen, ofschoon hij die geheel
ten eigen bate kon aanwenden. Intusschen zullen de om-

standigheden hem deze deugd ook wel eens opgelegd heb-

ben, daar zijn militaire ondernemingen ongetwijfeld vrij

aanzienlijke kosten medebrachten. Naar hij zelf gezegd moet

hebben, bestreed hij zijn particuliere uitgaven uit hetgeen

hij uit Hi^az had meegebracht %
'ZA]ViQ vrijgevigheid richtte zich vooral tot armen en tot

weezen, die hij, naar het voorbeeld van den Profeet, gaarne
aanhaalde

^). Vaak bestond zij slechts in het besteden van

gelden der gemeenschap te hunnen bate. Zoo vertelt Mu-
hammed b. Sa^id

®),
dat de imam den beheerder der schat-

kist {sahib bait mal al-muslimïn) . placht te bevelen om de

rondtrekkende armen 's morgens en 's avonds naar vermogen
te spijzigen en dat hij hun kleeren liet uitreiken. Ibn Sa'^ïd

kocht zelf hemden in voor mannen, vrouwen en kinderen

en de beheerder van de wol had opdracht in wintertijd

behoorlijke kleeding te verschaffen.

i) Sira^ f. 173 supra: V* y> '^\ <»i\ 'il (5Ji\ is\\^ J^L i»-^\ O», ijf^ ^::-»«^j

\':>\ ^\ U_5 ^/\ U Ui dal '\11 <u ^^ % ^^}\ ^ cuj^ C- ^\
p. JT \.^^:U\ _^U^\\ S>\^ji\

oAa ^y. oW-^ '^^^'»V\ \Ift t3 c-^ — f- i6« infra:

2) /<5., f. i6^.

3) ló.^ f.
I7fl!, hier ook de uitspraak *\1l\ ^^jM U (vgl. n. i), geci-

teerd If. fT., II f. i9<5.

4) Sïra^ f. 17a infra: ^^ ^ ^ ^^^^ "^i/ i>» "^i
i3i^^

\-»
Jj«i W^ C»c-j

j\;j^\ . Ook ff. W., II /. c.

5) Sïra^ f. 15*^, 16^, 17^!, 173.

6) /^., f. 1580.
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Van vorstelijke giften aan lofzingende dichters, zooals de

legende bijvoorbeeld een Zain al-*^Abidïn laat schenken
^),

vernemen we niet. Wel hadden sommige „zonen van den

Gezant" zich gespitst op milde gaven van den neef, die zich

tot heer van Sa'^da had opgeworpen. Ze werden teleurge-

steld, en blijkbaar verborgen zij hun misnoegen niet. Im-

mers uitvoerig verdedigt zich al-Hadi in verzen tegen het

verwijt van schrielheid: nooit had hij iets teruggehouden,
wat hij zou hebben kunnen wegschenken en ten onrechte

dacht men, dat het geld bij hem opgeschept lag; hoe kon

men veel verwachten uit een gebied van weinig opbrengst
en met armoedige bewoners ^).

Hoe hoog al-Hadï de nakomelingschap van den Profeet

als geheel ook aanslaat, de houding van vele *^Aliden vond

bij hem scherpe afkeuring. Hem, den kampvechter voor

hun „recht", was het een ergernis, dat velen zich schikten

onder onrechtmatige heerschers en vleiend naar hun gunst

dongen. Hij laakt hun voorkeur voor gemak en genot bo-

ven fier verzet niet minder dan het levendig houden van

hun onderlinge veeten en hij wekt hen met klem op deze

1) Vgl. Ag.^ XIV 78, 22 sqq.

2) Sïra^ f. 1220, j"
—

122(^, iS'^ daaruit f. 122a, <5, 7, 9, 12, 17^ ig^so, d, 2^

3,6—8'.

^Vv*
ov.-? f^^ <^. J \j ^\jfi iS'^'^ J^^ o ^ oy^

--V> j\\ iSj>- ol d^ %\ .r^ \ *^*i \yisA 53 c-w!:s- JiJ

,.\y j\ J\_^^\ ^\^^^ ^\j ^\j, J\)\ .,-^ J^l

a) van ^^\?
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onwaardige slapheid te laten varen ').
Er waren zelfs Banu

Hasan in Hig;az, die hem afbreuk trachtten te doen, gehoor

gevende aan het lasterlijk gestook van een onwaardig in-

dividu. Nadere bijzonderheden bieden de verzen, die daar-

over spreken, niet: al-Hadï geeft er voorts uitdrukking in

aan zijn welmeenende gevoelens te hunnen opzichte en

spoort hen ook hier aan niet langer de vernedering te dul-

den en zich Turken als bestuurders laten welgevallen ^).

i) Stra, f. I2iü!, ó sqq. 5
6—12:

^\> j^u 5^\ yi piS j,w^ p5Uj J\ C^ ^\

^jJt. -^^^^ e^H )^ UI ê^\ ^j\ yJaJ ^j
2) 7^., f. i2Sa,io

—
129a, rj", daar f. I28<5, 7—7, 9—/j», 129^3:, /—j:

v-V- '^. > ^'^ (^'- ^J r^^j vj^ ^ »!^^ >^

^y\ j o-i***\ ^-x5_j y\ jjc je ^liöWj
^\i

li^ \j>\ ^^

^j^\^ ^^ji\ J>. 5=^1 o-J ^-^O^ J\5
-^ U

jO^i
-tal

^_,]\_5 OW:^^. Z^]^"^^
*^ vi^ïki o^ J-^^ Oti^ J-^^ ^^ o*

v-W ^ J^j^. L^^i-. ^U
^\j_^c ^<1 ^A^ J J.

a) hs. \^^^
— Een andere opwekking tot de *^Aliden om hun lauwheid

te laten varen vindt men in de verzen f. 125^, S sqq.
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Verheft de theorie omtrent den imam dezen in de voor

hem vereischte eigenschappen in het algemeen niet boven

het menschelijke, de populaire voorstelling liet het nakroost

van den Profeet gaarne deelen in de bijzondere gaven,
waarmede de vereering zijner volgelingen hem had versierd.

Zoo wijdt de schrijver van al-Hada'iq al-Wardiyya een af-

zonderlijke paragraaf aan de „bijzondere eigenschappen en

teekenen" (khasd^is wa~karamat) ')
van al-Hadï, die echter

niet meer inhoudt dan hetgeen de Sira verhaalt. De zegen

(baraka), dien Allah den imam doet vergezellen, openbaart
zich op allerlei wijze: men bespeurt hem in het spoedig
vinden van eene bron, in het vlotten der bijlegging van

geschillen tusschen voor kort zeer vijandige groepen, in 't

algemeen in voorspoed van onderneming ^). Ophouden van

droogte en misgewas, overvloedige regenval en rijke oog-
sten worden aan zijn zegenrijke komst toegeschreven '), eene

vervulling van de overgeleverde spreuk: „Wanneer de ge-

rechtigheid verschijnt, daalt de regen neer"
*).

Deze trekken

zijn waarschijnlijk een neerslag van voorstellingen aangaande
het vrederijk van den Mahdi ^),

welke weder aansluiting

i) H. W.^ II f. 21^, 22a.

2) Vgl. bl. 120, 122, 144, 152.

3) Sira^ f. i^b infra, 20a supra: J\5 i:>VA- O*. -V»? u^ -^ t>J c!^

Jis- jVL.Sl\ ,ju«jl;J_j ti*jiii\ ^A-> is:>^\ «) ^^ ^\ J^_j O» OpV«_j OyUi

r ' Oi-»*-' ly} ^^M «-^^i \.>*\£>
o_A?*i ^y^

a) hs. met
^y\ b) schijnt uit y\ veranderd te zijn.

Vgl. bl. 121 V.

4) /<5.,
f. 12a supra: ^j^ ^\i JUïll Jji Jj^\ .^ \j>\ <ol

t^^,^.
dJÜJÖ

^\
A.\:>U Cj V^ o^^l A\i£ U.- ^_,

\Afl, \;_^ i S^ ^
U Jj^l ^ ö^\ cji

— Over het tusschen rechtvaardigheid van den vorst en welvaart gedachte

verband vgl. ook Buhl, Alidernes Stilling o. s. v., 358 (4). Regen geldt als

genadebewijs van Allah, vgl. Qur. XXX 49, XLII 27 : Lammens, Le Berceau

de VIslam
^ 21; Landberg, ^E/ï^afej-, I 480.

5) Regen en vruchtbaarheid kenmerken de periode van den Mahdï, I.
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vinden aan oudere denkbeelden omtrent den koning of

den Messias
').

Het mag eene vraag blijven, of al-Hadï zelf

onder den invloed van zulk een voorstelling stond dan wel

of hij er een practisch gebruik van trachtte te maken. In

verzen, die de Banu '1-Harit laken, zegt hij :

—
Zijn weldaden aan u bewezen en de edelmoedigheid u

betoond hebt gij vergolden— Met wandaden en herhaald verraad — verraad behoort

nu eenmaal tot de kenmerken van boosdoeners —
,—

Terwijl hij toch het doodslot, ten dage dat het over u

zweefde, afwendde door regenrijke wolken^).

Ook anderszins werkte al-Hadï's baraka op de vrucht-

baarheid. Muhammed b. al-Du^am zou aan den opsteller

der Sira verklaard hebben, dat een bouwland van hem,
waarvan de gewone oogst 2 a 300 faraq was, 1000 faraq
opleverde, nadat hij een van al-Hadï ontvangen dinar in de

mest van den akker geworpen had \ Ook werd de ver-

hoogde opbrengst wel aan de heffing der sadaqat toege-
schreven. Het koren (ta^am en dztra) was. zoo overvloedig,

dat men er het geheele jaar mee toe kon *).

Hanbal, Musnad, lil 21 infra sq., 27,/ sqq., vgl. 37, /<? sqq.
— De vrucht-

baarheid in het jaar der troonsbestijging van den khalief al-Mahdï zou dezen

tot een echten Mahdi gestempeld hebben, Ag.^ III 94, 21 sqq.
— Regen door

de baraka van 'Umar b. *^Alï, ^Umdat al-Talib^ 329. Vgl. ook al-Kumait,

al-Hasimiyyat^ I v, IV va; Nöldeke, Zur tendenz. Gestaltung u. s.w., ZDMG.^
Lil 25; I. Qut., K. al-Si'^r^ 2<j'i^ 10.

i) Vgl. H. Gressmann, Der Ursprung der israel.-jüd. Eschatologie^ Göt-

tingen 1905, 259 flf.*, J. Klausner, Die messianischen Vorstellungen des jüd.

Volkes im Zeitalter der Tannaiten^ Berlin 1904, 108 fF.

2) Sira^ f. 1130: paen.
—

b^ i'.

^,'^)^ J*ii^ t>. Jj\ V*_j (-Ê^aAc «VjJV; fVMjW_,

^_^-^^ J=\^\ ^J=tXc
o-»*\o

pi \\s^\ ^j ^_j

vgl. f. 1290:, 14 (gezegd van de Banu Hasan):

3) 7(5.,
f. 49^ infra; in de zinsnede

\.p \^\i,:)
A*uaiV ^1 ($ o-.>-^W9,

is blijkbaar ^^ i.p. v. ^ te lezen.

4) 7(5., f. ^oa infi-a, b supra.
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AUah's toorn trof kwaadsprekers en bedillers: een man,
die op den imam had afgegeven, kreeg na eenige dagen
een ongeluk, dat doodelijk afliep; eene vrouw, die zich ook
daaraan schuldig gemaakt had, verbrandde '); iemand, die

tot ontrouw tegen hem aanzette, werd door ziekte getrof-

fen en stierf
^). Zekere Abü Mih^an, een slaaf der Ya*^furi-

den, had den brenger van een brief, waarin al-Hadï hem

„tot Allah noodigde", smadelijk bejegend, hem hoofdhaar

en baard afgeschoren ^) en hem geslagen. Ook zijn straf was

ziekte en dood % In een gevecht voor Mïnas ^)
vervloekte

al-Hadï een man, die zijn gezellen hevig beschoot: zijn

vingers vielen af (tafiasalat ila H-rusgain) en hij stierf kort

daarna ^).

Des imams tusschenkomst had evenwel ook genezende

werking. Indien reeds de geloovige, zoo houdt de Sira-

schrijver den twijfelaar reeds bij voorbaat voor, verhooring
van gebed vindt, hoeveel te meer dan de imam! Hoe zou

men die kunnen loochenen bij iemand, voor wien verstand

en waarneming getuigenis afleggen van reinheid en ijveren

om Allah 's wil (qiyam lillah)\ Als een machtig teeken [ayd)

haalt hij aan de genezing van een knaap in Nag;ran, die

door de poJ<ken het gezicht verloren had. Toen al-Hadï

i) Sira^ f. 46» infra; de schrijver, die de tegenstelling tusschen dit ingrij-

pen van Allah en al-Hadï's moeilijke worsteling tegen andere vijanden voelt,

merkt o. m. op:
^.^Jajijj

^U*V. o^U^j^ y!^.J=>^ 3^ ^ O*^ ^.^ yj-^ ^^^

^^1^ *1>^^ j^^ li ^l>^^ }" fW ^J^. rt-^'\ ti
— Hij wijst (f. 46(5) ook

op Muhammed, die zooveel van de Qurais te verduren had, terwijl toch op

zijn gebed de maan gespleten werd, op al-Husain, Zaid b. "^All en de pro-

feten. In dit verband haalt hij ook Qur. XXV 33 aan, waar hij
— met de

Mu*^tazilieten — L^ door ^ verklaart (met beroep op Qur. V 102).

2) Sira^ f. 47^ infra. Vgl. bl. 153.

3) Vgl. 2 Sam. 10, 4. Andere voorbeelden, I. A., VIII 360,7 (in Marti's

Hmid-Comm^\ al-Kifaya^ P' 37 paen. sq. ; Musil, Arabia Petraea^ III 161.

4) Slra^ f. 50c. Dit heet geschied te zijn in het jaar, dat al-Hadï in Ve-

men was, d. w. z. bij zijn eerste verblijf (vgl. bl. 117 v.) Ook Khuftum zou

smadelijk {tarïd"-^'- sarid^^'^) uit Vemen hebben moeten vertrekken als gevolg

van een verwensching van al-Hadï; vgl. bl. 107 v.

5) Vgl. bl. 165 vv.

6) Sira^ f. 68fl infra.
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over zijn oogen (basar) gestreken en gebeden had, was zijn

blindheid genezen. Herstel was niet afhankelijk van de te-

genwoordigheid van den imam in persoon. Iemand had op
allerlei wijze vergeefs genezing gezocht voor zijn spraakge-

brekkig zoontje en dacht er over daarvoor naar Mekka te

gaan. Het zegel van een brief van al-Hadï maakte deze
reis overbodig: het drinken van water, waarin dit zegel ge-

legen had, verschafte den knaap een duidelijke spraak ').

Onder de vereischten, waaraan de imam behoort te vol-

doen, wordt vooral ook kennis i^ilm) op den voorgrond ge-
steld. Zaid worden de woorden in den mond gelegd: „De
imam van ons, lieden van het huis, is hij, op wiens ver-

stand en inzicht men aan kan, op wiens kennis men zich

verlaten kan"^). Eene meer dan menschelijke kennis eischt

evenwel de Zaidietische theorie in het algemeen niet voor

den imam op; men had voornamelijk kennis der godsdien-

stige wet op het oog ^).
Intusschen schijnt al-Hadï ook de

voorstelling niet geheel vreemd geweest te zijn, dat Allah

den imam, dien Hij met het bewind bekleedde, eene bij-

zondere wijsheid (hikma) toebedeelde, die het juiste ver-

stand van de duistere plaatsen der Openbaring ten goede
kwam

'*).
Zulk een voorstelling vond een aanknoopingspunt

in de ook bij de orthodoxen gangbare .overlevering, die

*^Alï een diepe kennis toekent ^) ;
iets daarvan kon dan ook

i) Sira^ f. 460; het blijkt niet duidelijk, of men zich schriftelijk om gene-

zing tot den imam wendde. Ib.^ f. 49^: Iemands hevig gezwollen keel, die

geen spijs of drank doorliet, bood geen weerstand aan het zegel van een

brief van al-Hadï, dat hem voor goed van het ongemak bevrijdde! De lijder

had het ingenomen met de bede: O Allah, indien de schrijver waarheid en

recht aan zijn zijde heeft, schenk mij dan gezondheid! — Een heilzaam ge-

volg had het zegel bij een ander in een geval van diarrhee. — Het zegel

van den Profeet als uitwendig geneesmiddel vgl. Tab., III 1142 infra sq.
—

Genezingen zijn ook een geliefd thema in de biographie van Muhammed,
vgl. Goldziher, M. S.^ II 383 f.

2) Slra, f. 8ü! infra: ^z^\ Jftl
U» X»H\

Jli
aj\ ^^ ^y^ Juj ^^ \ii\,

3) Zie hierover Strothmann, Das Staatsrecht^ 67 ff.

4) Zie bl. 234 n. I.

5) Al-Riyad al-nadira^ II 193 sq.; Ibn al-Bitrïq, al-Umda^ 153 sq., 197 sq.;

met madlnat al- Urn wisselt dar al-hikma af; ^Alï als bezitter van ö/iq der

hihna^ enz. Vgl. Goldziher, VorUs.^ 209.
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wel door deze „poort van de veste der kennis (wijsheid)"
in het nakroost van den Profeet gekomen zijn !

Omtrent al-Hadï vernemen we, dat hij reeds op i /-jari-

gen leeftijd eene mate van kennis bezat, die hem in staat

stelde eene eigen meening te vormen en als auteur op te

treden
*).

De schrijver van al-Had^iq al- Wardiyya ^) vindt

dit niet zoo verwonderlijk, bij iemand van profetische af-

komst; de Profeet had immers gebeden: „O God! geef ken-

nis i^ilm) en inzicht {fiqh) in mijn nageslacht, in mijn kroost

en het kroost daarvan!" Als jonge man zou al-Hadï in een

geleerde bijeenkomst bij den Hanafietischen qadï Abü Kha-

zim *^Abd al-Hamïd b. *^Abd al-'^Azïz \ die hij incognito

bijwoonde, niet alleen door zijne verschijning, maar vooral

ook door zijne grondige bespreking der vraagstukken en de

kracht van zijne bewijsvoering aller aandacht op zich ge-

vestigd hebben *). De Hanafietische geleerde Abü Bakr Ibn

Ya'^qüb ^),
die zich als de beste kenner van de umi zijner

richting beschouwde, moest bij een bezoek aan al-Hadï in

Yemen ervaren, dat de imam hem telkens verbeterde en

hem uit Hanafietische werken zijn ongelijk aantoonde
^).

Abu 'l-*^Abbas al-Hasanï ') leverde de uitspraak van al-Hadï

over: „Waar is de begeerende, waar hij, die kennis zoekt?

Wel komt tot mij iemand, die aan den ^ihad wil deelnemen

in het verlangen naar de verdienste er van en in de ver-

wachting van hetgeen Allah heeft weggelegd voor den deel-

i) Al-Jfada^ f. 38^, 2—6\ ^\^\ ^^ J!i«i\ ^ ap-j ^^j-/^ <j"^^ y^ li'Jo

iu 5,ic «^ 4ij .jLajj oJc^ (hs. ^W) ^\iï4
ViL. — Ook H. JV., II f. ijè.

Berl. 1299, f' 55^5 ^^ sq., met de omschrijving ^V^^-Vl aj>j:> i\) .

2) L.C.

3) Gest. 292; vgl. Fi/ir.^ 208; I. Qutlübuga, ed. Flügel, N°. 95; Abu

'1-Hasanat al-Laknawï, al-Faw^id al-bahiyya^ Cairo 1324, 86.

4) Al-Ifada., f. 39a uit, 3, 1—3'. 4.Ui>U j)iUj %j ^ ^-^ Jt>Ji

5) Het gelukte mij niet iets naders over hem te vinden.

6) Al-Ifada^ f. 38^, 6 sqq.

7) Vgl. bl. 48 n. I.
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nemer daaraan; en waarlijk, de ^ihad is de grootste der

verplichtingen, die een dienaar tegenover Allah heeft, en

heeft het meest aanspraak om door hem nagestreefd te

worden! Maar zoo hij bovendien kennis begeerde en daar-

naar zocht, zou hij bij Yahya b. al-Husain rijkelijke kennis

vinden!"^).
Hoe het ook zij, al-Hadï woekerde met zijn kennis. Voort-

durend te velde om zijn gezag uit te breiden of te verde-

digen, wist hij ook gelegenheid te vinden om zijn zaak in

geschrifte te dienen. Hij was blijkbaar met woord en schrijf-

riet even vaardig als met het zwaard ;
eene zekere gemak-

kelijkheid van uitdrukking en helderheid van uiteenzetting

droegen stellig bij tot meerdere waardeering van zijne ken-

nis. In omvangrijke werken en korte verhandelingen maakte

hij deze dienstbaar aan de verklaring en verdediging der

Zaidietische opvatting op het stuk van Qur^anexegese, ima-

maat, dogmatiek en interpretatie der godsdienstige wet.

Van iemand, die zich in het bezit acht van inlichting

omtrent het duistere der Openbaring, konden werken over

verklaring der Schrift bezwaarlijk achterwege blijven. Van
al-Hadï worden een Kitab dl-tafslr in zes en een Kitab

ma'^ani H-Qiir'an in negen deelen vermeld
^).
De tafsir, voort-

zetting van het werk van zijn grootvader al-Qasim en zijn

oom Muhammed, is (geheel?) bewaard in Milaan; al-Hadï

gaf er de verklaring der Süra's LXXVIII—LXIII ^). Deze

tafsir heet verwerkt te zijn in den commentaar al-Masabih

al-sati^a al-anwar, samengesteld door al-Sayyid Fakhr al-

Dïn "^Abd Allah b. Ahmed al-Zaidi al-éarafï, een in de Xlde

eeuw levenden nakomeling van al-Qasim al-Rassï
*).

Den Qur^an betreft ook een kort vertoog van al-Hadï

met het opschrift aURadd '^ala man zd^ama ann al-Qur'an

qad dahaba bd^duhu}), waarin hij onder verwijzing naar de

i) /^, f. 42^, 8—is\ Berl. 1299, f. 560, 3—7. Vgl. al-Ifada^ £.42^,75—

2) If. W., II f. i8a infra.

3) Ambros., D 334. (Ik dank deze verwijzing aan Prof. Dr. Griffini).

4) Rieu, Suppl.^ N°. 526 II.

5) Maéniï^^ I f. 1\b~iza^ 11 (Rieu, 0. f., N". 206 XX).
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hu^a^ Allah, te weten, het Boek, de gezanten, de rede en

de leidende imams
'), langs dialectischen weg en met be-

roep op Qur. VI 38, 106, XVI 91, LXXXV 21, 22, XLI 41,

42, XV 9, de ongerijmdheid tracht aan te toonen van de

bewering, dat een deel van den Qur^an, ja zelfs het grootste,

weg zou zijn en dat de vulgata niet den Muhammed ge-

openbaarden Qur^an, onvermeerderd en onverkort, zou be-

vatten ^). Tegen wien of wie het verweer gericht is, blijkt

niet; zulke denkbeelden werden wel in ultra-sï^ietische krin-

gen geopperd ^),
Het belangrijkste uit het betoog is wel

het historische argument, dat de inhoud van den mashaf
van *^Alï

**)
zoo goed als letterlijk met dien der vulgata over-

eenstemde \
De staving [itbat, tatblt) van '^Alï's recht op het imamaat

en wat daaruit voortvloeide was een onderwerp, dat hij

gaarne besprak. In een verhandeling Fi tatblt al-imama^)
vat hij vooral de negatieve zijde van het vraagstuk in het

:>Li\_, J.i\ jjöjV\ ^ (Ji:_j
^Uil\ OH ó'^\ • By al-Qasim b. Ibr. alleen de

eerste drie, Strothmann, Die Literatur der Zaiditen^ in Der Islam^ II 54.

2) Ook
ib.^

f. 1700: i^y^
4i- ^~r^\ \^ hy <«* Jji J^-— Strothmann,

Das Staatsrecht^ 6, wees er reeds op, dat de Zaidieten, wat den omvang van

den Qur^an betreft, met de orthodoxen overeenstemmen.

3) Vgl. Nöldeke, Gesch. des Qprans^ Göttingen 1860, 217—223.

4) Vgl. ib.^ 232.

5) Maémü\ I f. 72^, 23—1za,s\ ^\J J^ ^\ ^ ^^\ ^^o U d^> j^,

Jü_j ^yx iiuu» j^ JuC «üc. «Uil Oj^-'^j i_-»lVi3 1^1 o. (i'^ Oi^j-V' J)A «—«*"»«

isjkitf '\y>.
\ \yS'^ «^^Ac»^ u-JUfl ei • ói ^ OJ Cr^*-^ i>. "^-J öi O—^'

(i_5 (f. 73a) 'i-^\ii\ ^i^ ^^ J- \ j_5 ^\S^\ ^^ >- ^
tij ^^. Oi J^

^ \i_^ \i_^ ^_^U\ t5A.\ j i5Ji^ (i\_^«J^
^A<b y^ \j>\.9

«C^^^a^
<Jc dal O^lo

j\i$J \ o* p-^=Ai öi;^-^
^

ï^^^^ O^"^ O' -^^ ^l;^ u^'^^. "^J ^J^ -^iJi

'

Ov:>'^A\ V ^Vj j^'>^'*^ U-- 5^>i^CjA^^ y^^ (IX 124).
- Over de uitla-

ting van Süra CXIII en CXIV vgl. Nöldeke, /. c,

6) Maéinü\ I f. 169^—174^ (Rieu, o.
c.^ N°. 206 XXXIII = N°. 213

XVI=:N°. 336 III).
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oog, in zooverre als hij de geldigheid van het imamaat
van Abü Bakr en ^Umar ten heftigste bestrijdt. In het kort

willen we de hoofdzaak van zijn betoog weergeven. Na
den dood van Muhammed, die in de hem gedane openba-

ring volledig aan zijn gemeente overbracht, wat zij behoefde

om haar plichten te kennen, liet men zich niet door de

Schrift leiden. Partijzucht ontwaakte en ieder stelde naar

eigen inval een leer op. Tegenstanders beriepen zich we-

derkeerig op uitspraken van den Gezant, maar men dacht

er niet aan de Schrift als toetsmiddel ') ,te gebruiken. De
gemeente splitste zich in vier fracties (firaq), die elkaar van

ongeloof betichtten. Eéne beweerde, dat de Gezant "^Alï

uitdrukkelijk tot imam had aangesteld ^)
en gehoorzaamheid

aan hem tot plicht had verklaard. Volgens een andere had

hij ^Alï aangeduid ^) en uitspraken over hem gedaan, die

van zijn onberispelijkheid i^adala) getuigen en van welke

de zwakste het imamaat noodwendig maakt. Een derde

firqa hield vol, dat de Gezant Abü Bakr met de leiding

van de salat had belast *) ;
daar de saldt de zuil van den

godsdienst is
^),

bleek uit deze keuze wel, dat Abü Bakr als

de beste der Gezellen en als het imamaat waardig beschouwd

moest worden. De vierde groep, de talrijkste, erkende geen
van deze opvattingen: de Gezant was gestorven zonder

iemand aan te stellen of aan te duiden en zonder iemand

met de salat of wat ook te belasten; hij liet het der ge-

meente over voor zich te kiezen, wie naar haar oordeel het

voortreffelijkst was en het meest rekening hield met Allah,

den Gezant en het Boek. Met beroep op tradities leerden de

aanhangers dezer richting, dat zulk een regeling verplicht

was en dat het aan den imam niet geoorloofd was het

imamaat na hem aan iemand toe te kennen. Voorts hiel-

den zij staande, dat men Abü Bakr eenstemmig gekozen

i) Vgl. Goldziher, M. 5., II 48 u. f.

2) <j^_j A^\ Vl)
<1)_5 (hs. Cwaj) La) «wu — Vgl. Sahr., 122; zie ook bl. 72.

3) 4\ jU^ ^ J:>j
'V\ ;|> Jl . . . W^ — Vgl. Strothmann, Das StaaU-

recht^ 39.

4) Vgl. Tab., I 181 1.

5) Vgl. Tab., I 1842, // sq.
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en met het bewind bekleed had en dat deze Allah's zaak

behartigd en de belangen der gemeente gediend had
*).

Is

het bestaan dezer fracties op zichzelf al een bewijs tegen
de eenstemmigheid aangaande Abü Bakr's imamaat, de

wijze, waarop zijn keuze tot stand kwam, doet zien, dat

er van i^ma^ hier geen sprake kan zijn. Immers alleen

in Medina aanwezige Gezellen waren in de saqifa tegen-

woordig en deze nog maar voor een klein gedeelte. De

Muhaéirün en de verwanten van den Profeet, de ahl al-

darf hielden zich terug. Dan liet de eenstemmigheid der

vergadering nog alles te wenschen over ^).
En toen Aws b,

Khawla
^),

vreezen^ zich anders onder SaM b. *^Ubada te

moeten schikken, Abü Bakr gehuldigd had, begonnen deze

en *^Umar en Abü *^Ubaida op de aanwezigen druk uit te

oefenen ^). Waar was de i^ma^ ? Zeide ^Umar naderhand

zelf niet op den minbar^ dat de huldiging van Abü Bakr

een staatsgreep geweest was en dat een dergelijke hande-

ling in het vervolg met den dood moest gestraft worden ? ^).

In verband met dit laatste wijst al-Hadï er op, dat de

overtreding" alleen tot het eerste van de drie gevallen [kufr
bc^da Iman, zin^ bd^da ihsan, qatl al-nafs bi-gair haqq),

waarin de doodstraf kan worden toegepast, te brengen is,

en dat ^Umar hiermee voor zich en voor Abü Bakr onge-
loof erkent. Waar was de igma^^ toen bij Abü Bakr's ver-

schijnen op den minbar twaalf uit de besten der Gezellen
^)

i) F. 169^—17015.

2) Vgl. bl. I y.

3) Hij heet de leider van Aws, wanneer deze groep afzonderlijk optrad;

in de gewone saqlfa-ov&x\&sQXva% komt hij niet voor.

4) '^^ Jft\ ^>/.
4jw ^^ ^^ -^A^ 0\ «-^ y}b j^3 y^. y!^ u^t- f

5) Vgl. bl. 2 n. 2.

6) O. a. "Ammar b. Yasir (vgl. I.'^S., III 176 sqq.), al-Miqdad b. al-As-

wad (ib.^ III 114—6), Abü Darr al-Gifarï {ib.^ IV i i6l sqq.), Salman al-

Farisï {ib.^ IV i 53 sqq.), Abu '1-Haitam b. al-Tayyihan (al-Nawawï, Tahdib^

536), de Ansarï's Sahl b. Hunaif (I. S., VI 8) en zijn beide broeders (*^Abbad,

Tab., I 1705, S-i
en '^Utman, ib.^ Ind.). De eerste vier noemt ook Ya*^q., II

138 paen. sq., vgl. Annali deW Islam^ a. ii § 37 N. 3; zie ook al-Kassï,

4, 12 sqq.
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verzet aanteekenden tegen zijn imamaat en opkwamen voor

de rechten van Muhammed's verwanten {pait al-nubuwwd).
Werd deze tegenspraak, die niet naliet indruk te maken

op Abü Bakr, niet door bedreiging gesmoord ? \ — Hun,
die Abü Bakr's recht gronden op de bewering, dat de Ge-

zant (tijdens zijn ziekte) hem met de leiding van de salat

belastte, houdt al-Hadï tegen, dat volgens de drie andere

groepen dit niet van Muhammed, maar van '^A^isa was uit-

gegaan en dat de Gezant, ondanks zijn ziekte in de moskee

verschenen, Abü Bakr uit den mihrab verwijderde, iets,

dat hij deed óf op grond van een hem op dat oogenblik

geopenbaard bevel óf op grond van eigen inzicht, daar hij

wist, dat Abü Bakr voor deze taak niet deugde, laat staan

voor het imamaat \ — Op de beweerde rechtsbetrachting
van Abü Bakr en zijn naleving van Schrift en Sunna heeft

al-Hadï alles af te dingen. De uitspraak van den Gezant,

op grond waarvan hij Fatima haar erfdeel onthield ^)y was

blijkbaar een verzinsel en ging tegen de geopenbaarde waar-

heid *) in.' Wie nu, wetende, dat het plicht is te handelen

volgens Schrift en Sunna, deze minachtend ter zijde stelt,

is een vloekwaardige ongeloovige. En zoo iets liet Abü
Bakr zich ten laste komen. Verder stond deze tegenover
Fatima als belanghebbende partij en mocht op zijn getui-

genis volgens eenstemmige opvatting niet afgegaan worden.

Bovendien eischte hij van Fatima bewijs voor haar rechten,

terwijl op hem zelf de bewijslast rustte. En toen zij, geen
anderen uitweg ziende, *^Alï, al-Hasan, al-Husain en Umm
Aiman als

, getuigen stelde ^),
wraakte hij onrechtmatig de

eerste drie. Zoo speelde Abü Bakr met godsdienstbetrach-

ting en Muslims \ — Ook de aanwijzing van ''Umar door

Abü Bakr was in strijd met hetgeen volgens hun verdedi-

gers de Profeet had verlangd, namelijk dat de menschen

1) F* 1701^
—1710 infra.

2) F. I1\a infra—1720 supra.

3) Vgl. bl. 2, 17. .

^

4) Aanhaling van Qur. IV 12, dat geen uitzondering maakt voor een pro-

feet, XXVII 16, XIX 5, 6.

5) Vgl. Mas., VI 55 sq.; Lammens, i^ö^ma, 113.

6) F. 1720: supra
—

174^.
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voor zichzelf zouden kiezen. "^Umar's beschikkingen kwamen
meer dan eens terug op Abü Bakr's beslissingen, hoewel

hij deze tijdens diens leven als juist had- aanvaard. Dus
een van beiden, óf hij was het blindste schepsel Gods, het

geringste in verstand en het gebrekkigste in godsdienst,

toen hem dit in de daden van Abü Bakr verborgen bleef,

óf hij stond er tegenover als een munafiq, goedkeurende

dingen, die AUah's misnoegen hadden. Is dit het geval, dan

heeft '^Umar aan den Islam geen deel. — Tegen den geest
van den Gezant — althans volgens zijn verdedigers

— en

de practijk van zijn zoo hoog geschatten voorganger, en

dus daarmede zijn eigen aanstelling veroordeelend, droeg
*^Umar de keus van een opvolger aan een süra op, een

deugdelijke beslissing alleen verwachtend van de voortref-

felijksten der Gezellen, de rest der tien sabiqün, die in de

Schrift (Qur. XLVIII i8) herdacht waren. Tevens echter

beval hij hen te dooden, zoo zij na drie dagen niet tot over-

eenstemming over een opvolger gekomen waren ^).
Hier-

tegenover stelt al-Hadï het oordeel van de Schrift (IV 95)
en de Overlevering over dengene, die opzettelijk een ge-

loovige doodt. Zijn slotsom is, dat de verblinding, de ver-

keerdheid en de smadelijkheid dier lieden (al-qawm) vol-

komen moet vaststaan bij menschen van kennis en billijk

oordeel
^).

Zijn belijdenis aangaande het imamaat naar de positieve

zijde gaf al-Hadï eenigszins uitvoerig in zijn Usül al-din \
Haar inhoud is als volgt. *'Alï was de beste dezer ge-

meente na haar profeet wegens zijn gehoorzaamheid aan

zijn Heer, zijn bereidvaardigheid om zijn leven op te offe-

ren
^)

en de aanwending van al zijn krachten in dienst

van Allah en Zijn Gezant, wegens zijn nauwe verwantschap
met den Gezant, zijn kennis van den Qur^an, zijn verza-

king van wereldsch goed [zuhd fi hadihi 'l-dunya) en we-

gens de algemeen bekende uitspraken van den Gezant. Als

voorbeelden van de laatste worden aangehaald de mawla-

1) Vgl. Ya'q., II 184, 7J sqq.; Tab., I 2779, /j" sqq.

2) F. 174 ö, b.

3) Maé}ftü\ I f. 70/5, 7i«. Vgl. bl. 273 v.

4) Vgl. I. His., 325 sq. ; al-Nasa'ï, KhasWis ^All^ 7.
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traditie
')

en de man^ila-overlevering ^). Daarbij komt, dat

^Alï van den Gezant bijzondere inlichting ontving omtrent

de beroeringen [al-ahddt wal-fitan), die zijne gemeente zou-

den treffen, en dat hem voorkennis gegeven was omtrent

zijn gewelddadigen dood
^)

en aangaande andere zaken zoo-

als de firqat al-qasita wal-nakita wal-mariqa *).
Voorts erkent

„onze gemeente" eenstemmig, dat alle hoedanigheden van

voortreffelijkheid {khilal aUkhair) in hem vereenigd [mu^-

tamfa) waren, terwijl deze over de anderen verdeeld waren

(mutafarriqa f% gairihï) ^) ; eenstemmig acht men hem een

der eerste geloovigen (sabiqün), een der geleerden, der wereld-

verzakenden, der zich opofferenden. Blijkt hieruit reeds zijn

voortreffelijkheid boven anderen, hij was bovendien neef

van Muhammed, vader der beide kleinzonen al-Hasan en

al-Husain, echtgenoot van Fatima. Tevens was men een-

stemmig van oordeel, dat hij geschikt was voor het khali-

faat, toen Muhammed stierf, terwijl er ten aanzien van an-

deren verschil van meening was. En het richtige is dat, wat

men eenstemmig beaamt, het verwerpelijke dat, waarover

men verdeeld is. Het geheel van de verrichters der salatt

op wier consensus al-Hadï zich beroept, bestaat volgens
hem uit vijf groepen: 'Sï%, Mu^tazila, Khawari^, Mur^i^a en

^amma. Volgens Mu*^tazila ^) en Khawarig kan iedereen voor

het imamaat in aanmerking komen, die daarvoor geschikt

is en kennis van den Qur'an en de sunna van den Profeet

bezit; Mur^i^a en '^amma beperken deze waardigheid tot

Qurais, terwijl de Sfa haar voorbehield voor de familie van

Muliammed. Zoodoende leveren de onderscheiden richtingen

een i^ma^ ') op ten gunste der Al Muhammed, want deze

zijn het beste, de kern van Qurais {khair Qurais wa-aw-

i) Zie bl. 19.

2) Zie bl. 69; al-Riyad al-nadira^ II 162 sq.

3) Vgl. aI-Nasa% o. c, 28, 10 sqq.; al-Riyad al-nadira^ II 223, 8 sqq.,

244 infra sq.

4) Vgl. bl. 6 n. I.

5) Vgl. bl. 69 V. Hetzelfde argument vindt men ook bij den Mu'^taziliet

A. '1-Husain al-Khayyat (omstr. 300), al-Mtc^tazilah^ ed. Arnold, 49, 18 sqq.

6) Vgl. Mas., VI 24.*

7) Op een dergelijken gewrongen i^ma^ beroept al-Hadï zich ook bij an-

dere gelegenheid; vgl. bl. 263.

ï7
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satuhtim). Wat Mu'^tazila en Khawari^ betreft, hun getui-

genis geldt niet: zij eischen de waardigheid voor zichzelf

op en volgens de Sunna is het getuigenis ten eigen bate

niet toegelaten. Eenstemmig aanvaardt ook de gemeente,
dat de Gezant Gods gezegd heeft: „Al-Hasan en al-Husain

zijn de sayyid^s der jonge mannen van de Paradijsbewoners
en hun vader is nog beter dan zij" ^) ;

voorts „Zij zijn twee

imam's, of zij staan dan wel zitten" en „Ik laat bij u, al-

taqalain, datgene, wat u, zoo gij er aan vasthoudt, na mijn

heengaan steeds voor dwaling zal behoeden, namelijk het

boek van Allah en mijn kroost (^üra), mijne familie. De

goedertierene, welingelichte heeft mij onderricht over het

vasthouden aan de '^üra: de Schrift wijst op de '^üra en

de '^üra wijst op de Schrift, de eene houdt zich slechts

staande door de andere" ^). Al-Hadï besluit met de bekende

traditie: „Mijne familie is bij u als de ark van Noach; wie

zich aan haar toevertrouwt, vindt redding, wie van haar

verre blijft, vergaat" ^).

Eene verhandeling, die het opschrift Kitab tatblt al-imama

draagt, wordt behalve aan al-Hadï ook wel aan Zaid b. ^Alï

toegeschreven *). Zij wijkt in betoogtrant van de beide voor- .

gaande uiteenzettingen af. Zonder Qur^anverzen of tradities

op '^Alï en zijn geslacht te betrekken, wil zij aantoonen,
dat *^Alï naar den maatstaf der Schrift boven Abü Bakr

den voorrang verdient en dat de ahl al-bait als erfgenamen
recht hebben op de door Muhammed uitgeoefende bewind-

voering [sultan en hukümd),
— Beknopte uiteenzettingen

betreffende het imamaat gaf al-Hadï verder in een Tatbit

imamat amir al-midminm ^Alï b. Abi Talib
^) en in eene

i) Zonder het laatste lid, al-Nasa''!, o. c.^ 24, / sq., 6 sqq., 26, 7 sqq. ;
I. al-

Bitrlq, al-Unida^ 208.

2) Een uitgebreide lezing van de bl. 18 vermelde traditie.

3) I. al-Bitrïq, o.
f., 187 sq.

4) Magmü^ I f. 175a—179^ (Rieu, o.c.^ N°. 206 XXXIV= N°. 336 IV);

hetzelfde geschrift ook bij Griffini, / manoscr, sudarab. di Milano^ N°. 74
D {RSO.^ III 92—4), met een op Zaid teruggaanden isnad^ waarin als eerste

tradent al-Suddï (wellicht Ism. b. *Abd al-Ral^man, gest. 127, I. Ha^ar,

Tahalb al-T.^ I 313 N". 572) genoemd is en de naam van den derde naar

al-Tüsï, N'*. 12, als Ibr. b. al-Hakam b. ?uhair te lézen is.

5) Rieu, o.c.^W. 206 IX.
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Maiala fi ^l-imama % een reeds besproken antwoord aan

Abü 'Abd Allah al-Husain b. 'Abd Allah al-Tabarï.

De dogmatische tractaten loopen meestal over vraagstuk-

ken, die ook van Mu^tazilietische zijde naar voren gebracht
werden. Aan de eenheid van Allah wijdde al-Hadi zijn

Kitab al-mustarsid fi 'l-tawkld'^). Het eerste gedeelte van

dit geschrift, waarover hier een overzicht moge volgen, be-

vat voornamelijk een weerlegging van de beginloosheid

(azaliyya) van het gpddelijk wilsattribuut. Na eene vrij lange,

dogmatisch getinte eulogie ^) spreekt hij eerst naar aanlei-

ding van Qur. LXIII 8, XXXVII i8o en LIX 23 over de

beteekenis van '^azlz en Hzza en wijst in dit verband op de

Hzzay die Allah verleend heeft aan de awliy^ aURahman,
onder welke allereerst de nakomelingen van den Profeet,

de gereinigden (Qur. XXXIII 33) % zijn te verstaan ^).
Dan

gaat hij over tot bespreking van de beteekenis van den wil

met betrekking tot Allah [bab ^amt^ li-ma^ani H-irada min

Allah) en geeft op eene onderstelde vraag, of de wil {irada)

evenals het weten {Hlm) en de ma.ch.t (qudra) als eeuwig
in den zin van beginloos (qadlma azaliyya) moet beschouwd

worden, ten antwoord, dat van den wil het tegendeel geldt

van hetgeen omtrent de beide laatste attributen is aan te

nemen. De '^ilm en de qudra zijn van eeuwigheid, onge-

schapen, eigenschappen, zonder welke Allah geen oogenblik
is te denken zonder Hem in het bereik te brengen van

onwetend-zijn en machteloos-zijn, en zoo attributen van

Zijn wezen. De irada daarentegen is ontstaan (hadit), ge-

schapen (makhlüqa), tot aanzijn gebracht (mukdata, mukaw-

wanaj maw^üda) en van de wezenseigenschappen te schei-

den. Zij treedt in het aanzijn door en tegelijk met het tot

stand brengen van Allah's daad; zij is niets anders dan Zijn

scheppen: dat God iets wil, beteekent, dat Hij het schept,

tot bestaan brengt. Allah's willen is identiek met scheppen,
in het aanzijn roepen, en deze zijn meteen het object van

1) Riett^ o.
c.^

N". 206 XI = Ma^mu^^ II f. iQia supia
—

1020, /; vgl.

bl. 233 V.

2) Maémü\ I f, 6a—24a (Rieu, o.
<r.,

N°. 206 IV); vermeld^. ^.,11 f. 180.

3) F. 6a.

4) Vgl. bl. 65. 5) F. 6^, 7«.
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Zijn willen (murdduku). Van een voorafgaan van de irada

aan het tot stand brengen van iets (fi^l al-maf%l) kan al-

leen sprake zijn bij de schepselen. Bij hen is de handeling

(fi^l) een tusschenfactor tusschen den verrichter (faHl) en het

object (maf^ül), gepaard gaande met bewegingen en overleg,

die bij Gods fi^l uitgeschakeld moeten worden, zoodat men
ten aanzien van Hem slechts overdrachtelijkerwijze van een

maf%l zou kunnen spreken. Het object van Gods willen [mu-

rad) is nadrukkelijk te onderscheiden van dat van anderer

willen
^).
— Argument tegen hen, die beweren, dat Zijn wil

aan Zijne handelingen {af^al) voorafgaat: dezulken moeten

toegeven, dat men dan twee factoren heeft, de irada en

den fi^L Treedt de eerste op vóór den tweeden, hetzij veel

of weinig, dan moeten zij ten aanzien van Allah nood-

wendigerwijze het denkbeeld van een innerlijk voornemen

(niyya, damir) toelaten, hetgeen neerkomt op een gelijkstel-

ling van Allah met het vergankelijke, van hulpmiddelen

afhankelijke en overleggingen behoevende schepsel en daar-

mee op een inbreuk op de eenheid. Tegen de onderstelling,

dat de fi^l aan de irada zou voorafgaan, wordt in het mid-

den gebracht, dat, aangezien vaststaat, dat de fi^l met het

object van het scheppen samenvalt (al-fi^l huwa 'l-makhlüq),

en voorts blijkens den Qur'an (XXVIII 68, XXII 14, 19),

Allah slechts schept, wat (en zoodra) Hij wil, de schepper
der schepselen dan een ander dan Allah zou zijn. En bo-

vendien, hoe zou men van Allah durven en kunnen zeggen,
dat Hij doet, wat Hij niet wil !

^)
— Voorts betoogt hij,

dat de leer, dat de irada aanwezig is vóór haar verwerke-

lijking [sabiqai^f'' lil-murad) en dat zij eene zelfde plaats

inneemt als het weten en de macht, zoodat God dus van

eeuwigheid, evenals weten,d en machtig, ook willend is ge-

weest, leiden zou tot het aannemen van de aanvangloos-
heid der schepping {azaliyyat al-khalq). Dit zou meebrengen

opheffing van de eenheid, polytheïsme. Veeleer staat het

vast, dat er geen onderscheid is tusschen Allah's irada en

Zijn murdd^). — Verder argument: Stelt men de vraag, of

i) F. 'ja
—Srt supra.

2) F. 80.

3) F. 8ü! infm, b'^
de slotsom is: *^\

i:i\J\ ^J^^ ^J ^ ii\ ^^«
<u Ui V» c-J^
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Gods wil om hemel en aarde te scheppen dezelfde is als

die om beide te doen vergaan en te verkeeren [li-ibadati-

hima wa'tabdïlihima)y en beantwoordt men deze bevesti-

gend, dan vallen deze wilsuitingen samen, óf, zoo men aan-

voert, dat de wil om te scheppen zich uit als (labisat, lett.

zich bekleedt met den) wil om te verkeeren, moet men tot

de erkenning komen, dat de irada bij die omstandigheden
intreedt (yahdutu) en bijgevolg niet aanvangloos is, dus in

den tijd optredend, voortgebracht, gemaakt, geschapen is.

Zoo wordt geacht vast te staan, dat Allah's fi^l Zijne irada

en Zijne irada 7A]Vi fi^l is
*).
— Tegen de bewering van

hen, die onderscheiden tusschen den wil van Allah en Zijn

daad, dat het willen Gods Zijn bevel „wees" [kuri) is, brengt
al-Hcidï in, dat Allah's spreken van dit woord tot het ge-
wilde beteekent, dat Hij het gewilde voortbrengt, schept.
Men mag niet denken aan een van Allah uitgaand spreken,
dat zich tot een object richt en zoo vervallen in de dwa-

ling, die een fi^l, het spreken, stelt tusschen fWil en maf^ül
en zoo Gods daad op die van den mensch doet gelijken.

Ook zou zulk een van Allah uitgaand bevel te denken zijn

als gericht óf tot een non-existens, wat absurd is, óf tot

iets bestaands, wat, wijl onnoodig, even onmogelijk is
^).
—

Zou men voorts willen beweren, de imperatief kun betee-

kent „word iets anders", zooals men bijv. zou kunnen ver-

onderstellen ten aanzien van de nutfa^ die "^alaqa en ver-

volgens mudga wordt (vgl. Qur. XXIII 12— 14), en betreft

dus voorhanden dingen, dan geldt daartegen, dat men de

derivata (furü^) niet naar analogie van de elementa (usül)

mag beoordeelen, maar dat de eerste tot hun oorsprong
herleid dienen te worden. De zooeven genoemde stadia van

de niitfa zijn even zoovele progressieve scheppingen (makh-

lüqat tantaqilu min khalq^^ ila khalqw fi 'l-halat), zooals ook

blijkt uit de boven aangegeven verzen, waar van khalq
zonder meer sprake is. Het begrip „scheppen" mag men

3^\^\ jV<3\\ ^,A\ >y^^\ _^ eJ>\^ ö\j P^J.\ J> Al»
'»:>\j^\ O^J '>:>\y>j

1) F. Só—ga.

2) F. ga—d supra.
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van het imperatieve kun niet losmaken, evenmin analogie-

redeneeringen daaraan vastknoopen, nl. het „bevel" impli-

ceeren daar, waar er niet rechtstreeks sprake van is, om
daardoor het voorafgaan van den wil aan de daad te sta-

ven. Bij nuchtere overweging, bij beoordeeling van het on-

zekere naar hetgeen vaststaat en herleiding van het afge-
leide tot zijn element ziet men bijv. ten aanzien van de

nutfa^ dat haar oorsprong leem {üri) is en de oorsprong
hiervan water, een der drie elementen, wind (vuur), water

en lucht, die, zelf uit niet geschapen, de oerstof zijn der

verdere schepping *).
Ten aanzien dezer drie kan aan een

bevel in den genoemden zin niet gedacht worden, tenzij men
van eeuwigheid iets naast Allah zou willen aannemen^).

—
Maar, zou iemand kunnen tegenwerpen; de wil Gods dan,

dat Zijn schepselen Hem zullen dienen en gehoorzamen

(Qur. LI 56, II 193) ? Aannemende, dat, wat God wil, is,

kan men niet aan de gevolgtrekking ontkomen, dat alle

schepselen ook gehoorzaam zijn. Zegt men echter, dat niet

geschied is, wat Allah wilde, dan toch is men tot erken-

ning van het voorafgaan van den wil gedwongen. Al-

Hadfs antwoord luidt, dat het met Allah's wil ten aanzien

van Zijn eigen daad anders staat dan met Zijn wil ten

aanzien- van het doen van anderen. Het onderhavige be-

toog betreft het doen Gods. Wat overigens Zijn wil ten

opzichte van de daden van den mensch aangaat, deze is de

wil in den zin van gebod en verbod, niet van beslissing en

dwang \ Evenals Hij van den mensch wil de daad van

gehoorzaamheid zonder hem daartoe te dwingen, zoo wil

Hij, dat er niet van hem uitga de daad van ongehoorzaam-

heid, zonder dat Hij hem deze belet. Indien er dwang van

God uitging, zou Hij de verrichter van des menschen han-

delingen zijn. Hij zou de polytheïst en de afgodendienaar

1) F. 9^ infra: ^^ s^U ^ jil) ^)\ cy> SjlM^ ^-^^^ '"^^^
J-?"^*^

^ <;W- ^\é, Uj (vgl. Qur. XXXVIII 35) '^J^\ hJ^\ (superscr. J^\

2) F. gè—10a.

3) F. 10a infiV: j^j it»-
5:>\^\

"^ >»\^ j,vi 5^^ l> ^^^
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zijn, de mensch daarentegen van allen blaam vrij en god-

delijke belooning waardig. De schare van den satan moge
zulk eene leer aanhangen, Allah is er ver boven verheven !

').

Over de hiervoor genoemde attributen van Allah gaf al-

Hadi ook een beknopte uiteenzetting in eene Mas'ala fi V-

Hlm wal-qudra wal-irada wal-masfa ^).

Het Kitab alrmanzila baina H-manzilatain ^) getitelde ver-

toog houdt zich niet uitsluitend met het leerstuk van den

tusschentoestand bezig, maar vangt aan met een poging om
in het licht te stellen, waarom de door den schrijver voor-

gestane leer er aanspraak op mag laten gelden de ware
leer te zijn. Het ^^^/«^'^-denkbeeld vindt hierbij eene eigen-

aardige toepassing *). „Het naaste, waardoor wij weten",

zegt al-Hadï, „dat wij aan de zijde der waarheid staan en

dat degenen, die het niet me,t ons eens zijn, in het onge-

lijk zijn, is het feit, dat alle gezindten der gemeente de

hoofdzaak onzer leer als waar erkennen, terwijl wij hen

verloochenen op de speciale leerpunten, welke iedere groep
voor zich alleen belijdt'*^). De gezindten, waarin volgens
hem het geheel der ahl al-salat vervalt, zijn ook hier éfa,

Murg;iX Khawari^, Mu^tazila en ^amma, terwijl als de leer-

stukken, waarvan het bovenstaande geldt, genoemd worden

de eenheid {tawhïd), de gerechtigheid i^adl), de affirmatie

van 'de belofte en de bedreiging (itbat al-wd^d wal-ivd^ld)^

de tusschentoestand {al-manzila baina
*

l-manzilatain)^ het

bevelen van het goede en het verbieden van het slechte (al-

amr bi ^l-ma^ruf wal-nahy '^an aUmunkar), Al deze gezind-

ten, in dezen trant gaat al-Hadï voort, beleden in den grond

(ƒ! asl sahadatiha), hetgeen wij leeren; sommigen braken

daarmee, maar* wij bleven bij hetgeen ook zij oorspronkelijk

leerden. Achtereenvolgens worden dan de zooeven ge-

i) F. loa—b.

2) Rieu, o. c.^ N°. 206 VI.

3) Maémü\ I f. 53^—65<? (Rieu, o.
c.^

N° 206 XVI); vermeld H. W.^ II f. i8a.

4) Vgl. bl. 257.

5) F- SS-^- o*J J«^^ ^ \jl <u Ut Ji ks'S^ IjJuc »ljiVl ^j\ o^ aJ Ua

<j Cj:iji\ \^ i ^^ Q^9Jwa« \)iy aIvI;
^V\ ^J »i«r 0^ J-^^^ Je Uilló.
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noemde punten kort besproken. Ten aanzien van den taw-

Jüd belijdt men, dat Allah één en niets Hem gelijk is. Dit

breken echter de Anthropomorphisten (Musabbiha) af, die

zich God als een lichamelijk, begrensd wezen voorstellen,

terwijl toch degene, aan wien niets gelijk is en die werke-

lijk één is, niet in de gestalte van iets noch als begrensd
lichaam te denken is. — Zoo betuigt men ook, dat Allah

rechtvaardig is en geen onrecht doet, dat Hij beter is voor

Zijn schepselen dan zij voor zichzelf en dat Hij de aller-

barmhartigste is. Maar de Deterministen (Mu^abbira) doen

dit te niet, doordat hunne leer meebrengt, dat Allah den

mensch oplegt, wat hij niet vermag, hem de gehoorzaam-
heid doet verlaten en hem straft voor wat Hij zelf in hem
heeft geschapen, of dat Hij wil niet gehoorzaamd worden

en daarna toornt over wat Hij gewild heeft, en dat Hij

het kleine kind straft om hetgeen de mondige misdaan

heeft. Deswegens kunnen zij eigenlijk niet volhouden te er-

kennen, dat Allah rechtvaardig is en geen onrecht doet,

eene erkentenis, die al-Hadï wil handhaven. — Wat aan-

gaat de belofte en de bedreiging, allen beamen, dat Allah

waarachtig
~
is in al Zijne mededeelingen en dat bij Hem

het eens gesprokene niet veranderd wordt
^).

De Murg;i^a

schokken deze verzekering, doordat sommigen de moge-

lijkheid onderstellen, dat Allah vergiffenis schenkt aan den-

gene, wiens straf Hij in uitzicht had gesteld. Dit geldt
ook van hen, die eene absolute beschikking van Allah no-

pens al-wa^d waUwc^id door allerlei restricties beperken en

die met toepassing der speciale betrekking (kkusüsy) beweren,
dat elke uitspraak van Allah's wege, hoewel oogenschijnlijk

van algemeene strekking, bedoeld kan zijn ais betreffend bij-

zondere groepen of gevallen ,
zoodat men bijv. Qur. IX 49

„Waarlijk, de hel omvat de ongeloovigen" zijne algemeene

strekking ontneemt door „de ongeloovigen" tot „sommi-

gen" (ba'^d) dezer categorie terug te brengen. Zoo zijn er

zelfs, die leeren, dat de bedreiging (waHd) slechts betrek-

i) F. 540: SUjJ\ lilyp
^

4iJ^ ojU-l fiir ti jAo »ïj ^ ^\ ^\
(vgl. Qur. L 28) <.jj J^\ Jl. % (Qur. III 7)

2) Vgl. Goldziher, Die Zahiriten^ 120—3.
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king heeft op de ongeloovigen , niet op de „lieden van de

salat*\ Al-Hadï betuigt tegenover deze afwijkingen de be-

lofte en de bedreiging ongerept te willen laten gelden.
— Ten

aanzien van den tusschentoestand verklaart hij zich te hou-

den aan hetgeen de onderscheidene richtingen gemeen heb-

ben, nl. de opvatting, dat zij, die groote zonden begaan

(ahl al-kab^ir), fussaq,fu£^dr zijn, zonder hen met de Kha-

ri^ieten op ééne lijn met munafiqün en ongeloovigen te

stellen, zooals ook sommige Zaidiyya heeten te doen, en

zonder hen, zooals de Murg;i^a doen, als geloovigen te blij-

ven beschouwen. — In zake het bevelen van het goede en

het verbieden van het slechte, dat men eenparig als een

plicht erkent, die meebrengt hulpverleening aan den ver-

ongelijkte en beteugeling van den onrechtpleger, zoo men
daartoe in staat is, gaat al-Hadï niet mede met hen, die

uitsluitend, zelfs in geval van persoonlijke krenking, met
het woord zich daarvan kwijten, maar stelt zich aan de

zijde van hen, die desnoods met kracht van wapenen dien

plicht trachten te vervullen. — Wie als wij zich aan deze

beginselen houdt, in dezen geest besluit al-Hadï, en ze in

practijk brengt, hij is van ons, is onze broeder en volgeling

{wall) ;
wie echter daarmede niet meegaat, dien houden wij

het oordeel uit de Schrift voor en verwijzen wij naar het-

geen eenstemmig als sunna van den Profeet aanvaard wordt.

Zoo hij volhardt bij zijn afwijking van de waarheid, Allah

is het, die hem rekenschap zal vragen en zijn zaak zal

beslechten
^).

In een kort hoofdstuk over de eenheid {Bad dikr al-taw-

kïd), openend met de Sürat al-ikklas, wijst al-Hadï vervol-

gens aan de hand van eenige Qur^an-verzen er op, dat in

geen enkel opzicht iets op Allah gelijkt. Na aanhaling van

XIX 66b en XLII gb legt hij met beroep op VI 103 er

den nadruk op, dat Allah ten aanzien van Zichzelf ont-

kent, dat Hij ooit, hetzij in deze, hetzij in de toekomende

wereld voor den blik waarneembaar zou zijn, evenals Hij
ontkent ooit door slaap bezocht te worden (II 256), on-

recht te begaan (X 45), in eenig opzicht Zijns gelijke te

r) F. 53<5—55« infra.



266

hebben (XLII 9^) of plaatselijk gebonden te zijn (XLIÏI 84,

LVIII 8) •).

Een hoofdstuk over het geschapen zijn van den Qur'an

(Bab ft khalq al'Qur^an)_ bevat de bespreking van ver-

schillende verzen in verband met elkander, die tot het be-

sluit voeren moet, dat de Openbaring geschapen is. Wan-
neer het werkwoord khalaqa niet met betrekking tot den

Qur^an gebruikt wordt, behoeft dit nog niet te beduiden,
dat hij niet geschapen is. Immers een causatieve vorm vari

nazala^ die met de Openbaring als object voorkomt (XV 9,

nazzalna)^ wordt evengoed gebezigd met het ijzer (LVII 25,

anzalna), het vee (XXXIX 8, anzala)^ het water (L* 9, tiaz-

zalnüf hs. anzalna), alle geschapen dingen, hoewel er

niet uitdrukkelijk van „scheppen" sprake is. Allah is de

,schepper van alle ding" (VI 102, XL 64), „van de heme-

len en de aarde en wat tusschen beide is" (XXV 60), dus

ook van den Qur'an, daar deze niet behoort tot de voort-

brengselen der menschen, die Allah hun toekent. Ook heet

de Openbaring een licht (XLII $2&), welnu, het licht is een

schepping Gods (VI i). Tevens wijst het gebruik van /^Wa:

(maken) met betrekking tot den Qur^an (XLIII 2) op zijn

geschapen zijn (met verwijzing naar VII 189 en X 5, waar

^c^ala parallel met khalaqa gebruikt wordt). Evenzoo vloeit

uit de aanwending van het verbum ahdata (XXI 2, XX 112)

voort, dat de Qur'an niet van eeuwig her, maar in den

tijd ontstaan, geschapen is. Voorts: de Qur'an heet „sprake
Gods" (kalam Allah, IX 6, II 70) en „een geest van On-

zentwege" (rüh^^ min amrina, XLII $20)] maar ook ^Isa

wordt „Zijn woord" en „geest van Hem (uitgaande)" ge-

noemd (IV 169), die beide AUah's schepping mogen heeten

op grond van XV 29, LXVI 12, III 52. Ten slotte steu-

nen verzen als XVI 103 en II 100 (wegens de verba bad-

dala en nasakha) de leer van het geschapen zijn van den

Qur'an^).

Hierbij sluit aan een aantal, meest korte hoofdstukken,

waarin al-Hadï met beroep op eene reeks van aangehaalde

Qur^an-verzen zijn opvatting ten aanzien van de onderha-

i) F. 550! infra—b.

2) F. 55^—560!.
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vige punten aangeeft. Met de woorden: „Op grond van

deze en dergelijke verzen weten wij'* enz.
')

wordt de slot-

som van het betoog van ieder hoofdstuk in enkele woorden

samengevat. Het zou te ver voeren den inhoud al dezer

hoofdstukken weer te geven; daarom bepalen we ons er

toe hieronder de opschriften er van te noemen
^).

Aan de bestrijding van de leer der praedestinatie wijdde
al-Hadi meer dan eene verhandeling. Een bundel geschrif-

ten van hem, die in München bewaard wordt, vangt aan

met een „Weerlegging [der le^ringen] van al-Hasan b. Mu-
hammed b. al-Hanafiyya ^)'*,

Kitab aUradd ^ala Muhammad
b, al-Hasan b. al-Hanafiyya *). Na een uitvoerige eulogie,

in welke verscheiden punten van 's schrijvers belijdenis naar

I)
-^1
Uc uy^ ^\A\ oV

2) Bab dikr ^adl Allah fi kitabihi (f. $6a—$6è supra), B. dikr qad^ Al-

lah f. k. (f. 563), B. dik^ qadar Allah f, k.
(f. 56^—570 supra), B. dikr

al-irada (f. 57a), B. dikr al-masfa (f. 570;
—57^ supra), B, dikr al-mahabba

(f. 57<5), B. dikr al-rida (f. 57^), B. dikr a^mal al-ibad (f. 57^—580), B.

dikr mastat al-ibad wa-iradatihim (f. 580), B. dikr al-ibada
(f. 580—583

supra), B. dikr al-makhlüq (f. 5 83, 4—59^, 7, bestrijding van de leer, dat

Allah de handelingen der menschen schept), B. dikr al-istita^a
(f. 593, 2—

6ofl, j*), B. dikr al-atfal (f. 60/2), B. husn nazar Allah li-Hèadihi
(f. 60a uit.—

6o3, 79), B. dikr al-m-Wminin (f. 6o3, 20—61 3, ^), B. dikr al-a^mal al-

^aliha (f. 6l3), B. dikr al-waHd
(f.

6l3 paen.
—

623, 9), B. dikr ahl al-kab'S'ir

(f. 623, 10 sqq.), B. dikr alr-ahkam fi ''l-kufr (f. 623 uit.—630;, 2o\ B. dikr

al-munafiqtn (f. 630, 21—633, 14)^ B. dikr al-manzila baina ^

l-mamilatain

(f. 633, JJ—64a), B. dikr al-qiyam bil-qist (f. 643—650:).

3) Gest. 99 of 100 onder 'ümar II; hij gold als de eerste, die over den

iria^ leerde, en hij zou daarover geschreven hebben, I. S., V 241 ; Sahr.,

106, IS sqq.; al-Mi^tazilah^ ed. Arnold, 11 paen., 15, 77 sq. ;
I. Hagar,

Tahatb al-T.^ II 320 N". 555. Volgens I. Hagar moest al-Hasan echter

wegens een citaat van hem bij I. Abï "^Umar al-*Adanï (f 243) eer tot de

politieke Mur^i^a (dus al-Mur^ta al-üla^ vgl. Goldziher, Vorles.^ 134 N. 17)

behoord hebben. Aangaande een verdediging van den £abr door al-Hasan

vonden we niets vermeld. De mogelijkheid blijft, dat het geschrift een

pseudepigraphon is. Een aanteekening op het titelblad van het hs. houdt o. a.

in, dat al-Hasan, in onderscheiding van zijn broeder A. Hasim, op wien de

Mu*^taziHeten zich beriepen (vgl. al-Mu^tazilah^ 5, IS sqq.), als autoriteit gold

bij de As'arieten: ^^^\ \^\ jJlj j^v^^^J-
i q^Aju..) ^\_f £^^\ ^\ji\ _^a>j

4) Ma^mü\ II f. i3—633. Blijkens den aanhef is Rieu, o.c.^ N°. 206 XXX,
niet met dit geschrift te vereenzelvigen. Vgl. bl. 271 n. i.
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voren komen
(f.

\b—2a midden), verklaart al-Hadï, dat hem

uiteenzettingen van al-Hasan b. Muhammed onder oogen

gekomen zijn, waarin deze den „dwang" i^aór) zoekt te

staven en beweert, dat Allah al zijn dienaren, engelen, pro-

feten, ^inn en menschen, dwingt tot al hun handelingen,

hetzij goede, minderwaardige of slechte. Hij acht het daarom

gewenscht deze verderfelijke leeringen (mahalik) van al-

Hasan te ontzenuwen en tegenover hem vast te stellen ten

aanzien van zijn Heer en Schepper, wat Zijner waardig is.

Dan worden de vraagpunten, door al-Hasan gesteld, en de

conclusies, uit onderstelde antwoorden getrokken, te berde

gebracht en één voor één aan al-Hadi's tegenargumentatie

onderworpen. Ter kenschetsing zij hier weergegeven de be-

handeling van de vraag, of de godsgezanten vrij of onvrij

waren ten opzichte van de hun gegeven opdracht. Al-Hasan

legt zijnen (onderstelden) tegenstander het alternatief voor:

Heeft Allah Zijnen gezanten gelegenheid {al-sabil) en ver-

mogen (al-istita^a) verleend om het overbrengen na te laten

(tark al-balag)y zoodat zij desgewild verandering konden

brengen in hetgeen hun bevolen was met betrekking tot

het overbrengen (tabtig) van het hun geopenbaarde en tot

de practijk der (aan te bevelen) handelingen {al-'^amal bil-

sunan), of wel stonden zij onder dwang, zoodat zij niet

vermochten de opgedragen verbreiding van woord of prac-

tijk rta te laten, daaraan toe of daarvan af te doen ? Van

hen, die het eerste lid der vraag bevestigend beantwoor-

den, heet het, dat zij zoo in een moeilijkheid geraakt zijn

erger dan ze wel geducht hadden, immers zij beweren, dat

de gezanten, zoo ze dat verkozen, Allah's eenheid niet be-

hoefden te belijden noch Hem gehoorzaamheid te betoonen

in hun doen, daar zij toch volgens hen in staat waren om
het hun geopenbaarde en de sunan verborgen te houden

{kitman al-wahy wal-sunan). Nu kan hun de vraag gesteld

worden : Weet gij nu wel, of de gezanten de tot hen ge-

komen openbaring geheel overgebracht hebben of niet?

Houden zij vol, dat de gezanten hunne boodschap voor

zich kunnen houden, dan kunnen verdere argumenten tegen

hen aangevoerd worden. Zeggen zij daarentegen, dat de

gezanten onmogelijk het geopenbaarde kunnen verbergen

of de verplichtingen kunnen vervalschen {ibdal al-faraHd),
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dan hebben ze daarmee hun aanvankelijke bewering afge-

broken
(f.

2a midden—2^, p). Hiertegen voert al-Hadi aan,

dat de gezanten zonder tekortkoming volbracht hebben,

wat hun was opgelegd, de voorkeur gevend aan en besten-

dig strevend naar gehoorzaamheid. Allah legde hun de vol-

brenging der zending niet op, voordat Hij in hen het be-

noodigde vermogen (istita'^a) had doen ontstaan. In kennis

gesteld van hetgeen zij te doen en te laten hadden, brach-

ten zij over, wat hun opgedragen was, uit vrije keuze en

goddelijk welgevallen beoogend, zonder dwang van Allah ^).

Zijn bevel „Verkondig!" {balligy vgl. Qur. V 71) onderstelt,

dat de tabUg van den profeet uitgaat, daar het bevel aan

dengene, die niet in staat is eene handeling te verrichten,

tenzij hij in die handeling ingezet wordt, ondenkbaar is ^).

Allah beveelt niet dan wetende, dat men ook het tegen-
deel kan doen. Zijn bevel is een aansporing^ tot gehoor-
zaamheid. „Volhard, zooals de standvastigen onder de ge-
zanten uitgehouden hebben!", zegt Allah (Qur. XLVI 34^;);

indien echter Allah hen in dien toestand van volharden.

bracht, zou Hij eerder gezegd hebben: „Wij hebben u vol-

hardend gemaakt, gelijk Wij het hen gedaan hebben". An-

derzijds beveelt Allah niet datgene, wat Hij Zichzelf voor-

behouden heeft en waarover de mensch niet heeft te

beschikken, als dood en leven, het in aanzijn roepen van

gehoor eri gezicht enz. Hij doet leven en sterven (Qur. L
42), maar Hij> beveelt niet te sterven of te leven. Een

argument ligt ook in Qur. XLVI 25 : Allah wil van den

mensch, dat, wanneer Hij hem het gehoor verschaft, het

luisteren van hem uitga.
— Wat nu betreft de vraag, of

men, aannemende de vrije keuze der gezanten ten aanzien

van het overbrengen en het nalaten daarvan, wel zeker kan

zijn, of zij hun taak volkomen vervuld hebben, daaromtrent

merkt al-Hadï op, dat Allah nooit van iemands gehoor-

O ^i* c^. J ^\^)^ ^Wj ^'^ ^ j^b ^-^ ^J^ tip
• • • • IA»
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zaamheid spreekt, of hij was ook gehoorzaam, nooit iemand

volbrenging (ad^) toekent, of hij was ook volbrengend. Zoo
vermeldt Hij immers in Zijn Tawrat den tabllg der door

Hem gezonden profeten als Nüh, Ibrahïm e. a. en geeft hun
den lof daarvan, terwijl Hij Müsa aanspoort hen na te vol-

gen en evenals zij de gehoorzaamheid aan hun Heer te

verkiezen. Dan verhaalt Hij van Müsa en vermeldt zijn

voortreffelijkheid, zijn volharden en zijn ijver (i^tihad). Des-

gelijks doet Hij van ^Isa in den Itt^il. ^sa kondigde Mu-
hammed aan als een gezatit, die de vroegere openbaringen

bevestigen zou (LXI 6), en van dezen zegt Allah, dat hij

zijn boodschap overgebracht en gewaarschuwd en zijn taak

vervuld heeft (XXIX 17b) en dat hij niet te laken is (LI 54)

(f. 2b, p
—

4a, 12).

De volgende onderwerpen van discussie (masa^il) van al-

Hasan en al-Hadï's critiek daarop betreffen de verhouding
van AUah's wil tot den val van Iblïs

(f. 4a, 12 sqq.) en

van Adam en Eva
(f. 6a, 14. sqq.) ;

tot het lot* der heibe-

woners (f.
8^ infra sq.); voorts de kennis, nl. de kennis

van Allah als schepper van alle ding, waarbij al-Hasan de

vraag begint te stellen, of iemand vermogen heeft om on-

wetend te zijn ten opzichte van dat, waaromtrent Allah

hem wetend heeft gemaakt (f. gb, 2 sqq.); de spraak, eene

schepping van Allah, die zoowel waarheid als leugen om-

vat, tawhid zoowel als isrdk (f, \ob, 12 sqq.); de bewegingen

(al'harakat), waardoor alle werk, goed en slecht, geschiedt

(f. iib,6 sqq.) ; de werken [aUc^mal], of ze een „ding", sa^,

zijn of niet, in verband met Allah als schepper van alle

ding (f. \2b, 7 sqq.); de termijnen [al-a^aï) en wie ze be-

paalt (f. 150:, 6 sqq.); de middelen tot onderhoud [al-arzaq)

en wie ze vaststelt
(f. iZa, 11 sqq.); het verstand (al-'^uqül)^

of het geschapen en hoe het verdeeld is
(f. 20b infra sqq.) ;

den wil (f. 23^, 4. sqq.); de verzegeling, al-tab'^ wal-khatm,
in verband met verzen als Qur. II 5, 6

(f. 250;, // sqq.); de

(door Allah bewerkte) toename naar aanleiding van Qur.
II 7
—

9, IX 76—78 (f. 27^, i/f. sqq.); datgene, wat Allah

den mensch laat doen, en de vraag, of Hij hem daarvoor

straft
(f. 2(^b infra sq.); de vraag naar aanleiding van Qur.

VIII "ja, of, indien daar met ihda 'l-ta'ifatain de musrikün

bedoeld zijn, deze dan ook in staat geweest waren, niet
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tegen Muhammed ten strijde te trekken
(f. 31^, / sqq.).

—
De genoemde punten mogen volstaan om een indruk te

geven van den inhoud dezer polemiek, van welke f. 37^
—

ósif het tweede gedeelte vormt.

Al-Hadï's verweer tegen de opvattingen der Mu^abbira
leverde bovendien twee Küaó al-radd '^ala ^l-Mu^abbira al-

Qadariyya ^) op, waarvan één het antwoord inhoudt op de

vragen, die zijn zoon Muhammed hem voorlegde. In dit

laatste betoog overweegt de aanhaling van loca probantia
uit den Qur'an.

Evenals zijn grootvader al-Qasim b. Ibrahïm ^j, bestreed

al-Hadï naast de Mu^abbira ook de Anthropomorphisten

(al'Mjisabbihün). Hij wraakte hun opvattingen in een Kitab

al-radd "^ald ahl al-zaig ^)
min al-Musabbihln *).

Tot dit ge-
bied behoort ook de korte uiteenzetting Kitab tafsïr al-

kurs1% Na even gewezen te hebben op musabbihün ten

tijde van den Gezant, die in Qur. XVII 92—94 en XXV
23—25 veroordeeld worden, en voorbeelden van bij de An-

thropomorphisten gangbare godsvoorstellingen ^) aangehaald
te hebben zet al-Hadï, uitgaande van het slot van Qur. II

256 uiteen, dat de troon (kursi) van Allah de hemelen en

de aarde, het heelal, omsluit en omgeeft op gelijke wijze

als het ei het kuiken omvat. Zooals het in de traditie heet,

zijn de hemelen en de aarde, vergeleken bij den kursi van

Allah, als een malie geworpen in een woestijn (kal-halqa

1) Maémü\ II f. 640—760: \;^ ij:^ (hs. e^i\) 5^\ ^ 1j\ ,J\^

«T-i^ ci^ 01 li^ • • •
C)i (^ Ui -'^ ^ Oi-^ i5^_A^ ^ *^ '^ o^^uo <^j

w-jW^
;

en f. 84^—94^: ^ £^j^\ (hs. e^^J\) sjl^cli ^ \_^ wj\£r, hetzelfde

geschrift als Rieu, o. f., N''. 206 XXX (vgl. bl. 267 n. 4). Het gebruik van den

naam Qadariyya van de aanhangers der praedestinatie (zoo in een aan Zaid b.

'Ali toegeschreven uitspraak, al-Mt^tazilah^ 12, 2) berust op pogingen der voor-

standers van den vrijen wil om deze benaming van zich op hun tegenstanders

af te schuiven, vgl. Houtsma, De strijd over het dogma enz., 4.7 v. (naar I. Qut.

Mukhtalaf al-hadii)\ al-As'ari, al-Ibana^ 73, JS sqq. "Vgl. ook C. A. Nal-

lino, 5«/ nome di ^^QadaritV ^ RSO.^ VII 461—6.

2) Vgl. Strothmann, Die Literatur der Zaiditen^ in Der Islam^ II 53 ff.

3) Vgl. Qur. III 5.

4) Rieu, o, c.^ N^. 206 V.

5) Maémïl\ I f. 65^—670 (Rieu, o. ^., N°. 206 XVII).

6) Vgl. Farq^ 214 sqq. ; Sahr., 75 sqq.
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mulqat fl falat). Daarom is de kursi dan ook te beschou-

wen als een zinnebeeldige voorstelling, door welke Allah

den mensch wil wijzen op Zijn grootheid i^izma) en om-
vatten van alle dingen ^).

— Van dezelfde strekking is al-

Hadi's Kitab al-'^ars wal-kursï ^). Menschvormige uitingen
van den Qur'an moeten zinnebeeldig opgevat worden \ Uit-

drukkingen als „troon" ^arsy kursl), „gezicht" (wa^h), van

Allah gebezigd, zijn niet anders dan zinnebeeldige aandui-

dingen van Allah zelf*), dienende tot Zijn verheerlijking.

Doet wa^h denken aan den glans Zijner majesteit, zoo is

^ars een woord, dat wijst op Allah's verheven zijn boven

Zijn schepsel en op Zijn heerschappij, dus op Hem zelf,

daar Hij de heerschappij zelve is
^).

Over den kursi geeft

al-Hadï dezelfde beschouwing als in het vorige tractaat.

In zijn Kitab al-diyana ^) omschrijft al-Hadï in Mu'^tazi-

lietischen geest zijn opvatting van Allah en Zijn attributen
'),

i) Maimü\ I f. 66b
^ 13—^S- Jj^ e:>Lil aÜ\ a.^ Jl. '^yS'j^

^^ ^
«3^ t?--^^ ^-^ ^ AfcVJ^ 'KsK, *s^\^ (},\fö^ Aj\z <Ai\ l^ ^ :>\J\ Ai

2) /<5.,
f. 180^, 14—1^30^12 (Rieu, o.c.^ N°. 206 XXXVI= N°. 336 VI).

3) Maimü\ I f. 180^, JS—Jg- Ows£\ ^y^ ^^ J\5 ^\ ^:jf-}\
^\ ~j

(of ^^^\,
hs. z. p.) ^\^ ^\i% J^\j i^l, J.j^\^ "^^l^ ^ AÜ\ o^o

Ac>J\j ia^i, ^^\^ O^-^i^ O^ C^ .-liCW^ O^-hi-i? ^^^i, J^]^

ö^J^^ J\i«'\ o* o\io ejub
\i\^ ji" Jii ,3^\

4) 7/5., f. 180^, io—as: ^^ -J^ a^J^^j 'U^J^'^j tr>\ i ii*Vl o^ J>»

5) 3., f. l82dr, /o—/2: J.yi>\ oVCchs. b^) i) AÜl yu J.y,\\ J\ Ui UI
ui

r-\ _^ \i\ J_^ ^J.Jf^ yb ^J^^J vfAlll »JL>Uo ^yA ^jjJI j^'b!
«üii

^^c. jAi 1^\

6) /<5., f. 3^—5a, 18 (Rieu, 0.
^r.,

N° 206 II).

7) /<5., f. 4«, /j-—^o: \l\c Jji J
«UVl o* '^ 0J15*»

*J (5Ü\ j:>lïi\ ^]^
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met afwijzing van andere, voornamelijk anthropomorphisti-
sche voorstellingen. Voorts spreekt hij over de afwezigheid
van eenigen grond tot verontschuldiging tegenover Allah

voor den normalen mensch in profeetlooze tijdperken [ahl

al-fatarat) wegens het ingeschapen verstand, de ervaring,

opgedaan aan zich en uit de schepping, en wegens de ken-

nis, ontleend aan voorafgegane profeten, en ten slotte over

de vergelding van Allah, die zich richt naar de houding
van den mensch en niet bepaald wordt door AUah's we-

tenschap aangaande een zwenking naar geloof of ongeloof.
Het profeetschap betreffen een öawab mas'alat al-nu-

buwwa wal-imamat een antwoord aan zijn zoon Abu '1-Qa-

sim
*),

een Bab itbat aUnubuwwa ^), een korte uiteenzetting

zonder opschrift % een beknopte Kitab ma naha 'llah '^anhu

rasül Allah *) en een geschrift Fï dikr khataya 'l-anbiya* ^),

een antwoord op vragen van Ibrahïm b. al-Muhsin al-^Alawï.

Eene samenvatting zijner geloofsbelijdenis gaf al-Hadi in

de tot zijn zoon gerichte Usül al-din^). Hier formuleert hij

zijn overtuiging ten aanzien van de eenheid van Allah,

Zijne gerechtigheid, Zijne belofte en bedreiging, het beve-

len van het goede en het verbieden van het slechte, en

het imamaat
'). Zijn uiteenzetting komt overeen met de be-

<*C-
^jj^ j^ra^\ »iC-'\ j»^ 0^ (hs. lüj) J*J H

^U\^ ojy- IjSJü
H ^:>\a\\

fj\^^{hs.^^^^yax>^j O^J^\
— f. 4^ 7 sq.: «c^jij <»3i\_^ ^\ .Is- J\3 ^j

y^]y^\j dÜj) (i jVs
Ji» A.)l\\

^«>
4.\i\

__^_5
aJJ\

jto
aÜ^

»c-_j
aÜW

j,

i) Rieu, o. c,^ N°. 206 VIII. Rieu wil dit geschrift vereenzelvigen met een

van al-Hadï vermeld K. itbat al-nubuwwa wal-ivasiyya (^H. W.^ II f. i'èa'.

K. al-iniama wa-itar
[f. 1. itbati al-n. •wal-tv.y^ vgl. echter den volgenden titel.

2) Rieu, o. c, N°. 206 X.

3) Ib.^ N°. 206 XIV.

4) Ib., N°. 206 XXVIII.

5) Ib.^ N°. 206 XXIX; Griffini, / manoscr. sudarab. dl Milano^ prima
coU. N° 66 {RSO.^ III 74—5), met inhoudsopgave; vgl. Lista dei manoscr.

arabi etc, Ser. A N°. 4 XXIV {RSO.^ III 262); wellicht als K. tafsïr kha-

taya ''l-anbiya^ vermeld H. W.^ Il f. \%a.

6) Ma^mü^^ I f. 69a; infra— 710; (Rieu, o. c,^ N°. 206 XIX); in den aanhef

ya bunayya\ de eerste helft er van Berl. N°. 8386, f. 32, vgl. N°. 10262.

Vermeld ff. W.^ II f. iSö.

7) Zie bl. 256 V.

18
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Spreking van deze punten (het imamaat uitgezonderd) in

den Kitab al-manzila baina H-tnanzilatain *), afgezien echter

van de daar gevoerde polemiek.
In een Kitab al-^umla ^) vervatte hij een kort begrip van

geloofswaarheden en godsdienstige verplichtingen. Zijn Kitab

al-khasya ^) is een kleine verzameling van religieus-ethische

maximen. Het religieuze leven betreft blijkbaar ook eene

Maw'^iza *). De Kitab al-balig al-mudrik^) schrijft den mon-

digen Muslim de houding voor, die hem voor dwaling kan

vrijwaren en zijn zieleheil kan verzekeren.

Tot het gebied van de usül al-fiqh behoort wellicht de

Kitab tafsïr ma^ani H-sunna wal-radd ^ala man zc^ama an-

naha min rasül Allah ^),
waarin al-Hadï opkwam voor den

goddelijken oorsprong der Sunna. Over een ander onder-

deel dezer wetenschap handelde hij in zijn Kitab al-qiyas ').

Een systematische uiteenzetting van de plichtenleer gaf hij

in zijn Kitab al-Ahkam ^),
die in détail de bewijsgronden be-

handelt ontleend aan overleveringen en sunan van den Profeet

en aan deugdelijke toepassingen der analogie ®). Hij was in

i) Vgl. bl. 263 vv.

2) Rieu, o.c,^ N°. 206 XV; Griffini, Lista dei manoscr. arabi etc, N°. 186

(B 62) XI (jRSO., IV 1024). Vermeld H. W., II /. c.

3) Ma^mïf^ I f. 5ü!, ig
—

60, j (Rieu, o. c.^ N°. 206 III); Griffini, o. c,

N°. 221 (B 97) II f. i^b—isa (RSO.^ IV 1037). Genoemd ff. fT., II l.c.

4) Rieu, o. f., N". 206 XXIII. /

5) Maémü"^^ I f. 1(5—3a: (Rieu, o. c.^
N°. 206 I=:N°. 1225 II

i). Vermeld

ff. W.^ II U.
6) Rieu, o. f., N". 206 VII

;
aan het slot kortweg K. al-sunna. Den ket-

sten titel geeft ook I. Habis (f 1061), al-Maqsad al-hasan^ Ambros, E 394.

De onderhavige passage werd mij welwillend verstrekt door Prof. Dr.- Griffini.

7) Rieu, o. f., N° 206 XXVI; Griffini, o.c.^ N°. 186 (B 62) X (i?5a, IV

1024). Vermeld H. fT., II /. c.

8) Het eerste deel Milaan, Ambros. H 73 en 138, Griffini, Die jüngste

ambrosian. Sammlung arab. ffandschr., ZDMG.^ LXIX 65 ;
München cod.

Glaser 8 en 71, E Gratzl, Die arab. Handschr. der Samml. Glaser.^ Oriën-

talist. Stud. Fr. Hommel .. . gewidmet^ II 199 {MVAG.. 191 7); en Weenen

cod. Glaser 63. Aanhalingen bij Strothmann, Das Staatsrecht.^ 94 N. 4, 106

N. I, Kultus der Zaiditen.^ 23 N. 3 en passim.

9) ff. W., II f. iSa supra: ^^„ (hs. \.\.^^) ^J^Uj^A* 'üili\ j o^jlsS y^j

•'l\ ^\^ ,^\ ^
-!^t^.

^ ^.J^ A^V\j \y)^ ü^Ji\^ }i>^\ ^ ^:>^\ \f^
— I. Habis, o. c, spreekt van 6 deelen.
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Medina aan dit werk begonnen en tot de Bab al-buyü^ ge-

vorderd, toen hij naar Yemen trok; zoo vaak als het krijgs-

bedrijf hem tijd gunde, dicteerde hij er verder aan, doch de

dood belette hem het te voltooien *). Zijn ongeordende de-

ducties heeten naderhand door al-Hasan b. Abï Harïsa ge-

rangschikt te zijn ^).
Een afzonderlijk hoofdstuk uit de plich-

tenleer behandelt blijkbaar zijn Kitab al-rada^\ dit was ook
wel het geval met de alleen in al-Had^iq al-Wardiyya ver-

melde Kitab al-muzara^a\ Kitab ummahat al-awlad en Ki-

tab al-walW
*). Onderwerpen uit den fiqh vormen ook den

inhoud van den Kitab al-Muntakhab % die evenals dQ Ki-

tab al-Funüh ^) bestaat uit een verzameling van antwoorden

van al-Hadï op vragen hem voorgelegd door zijn gezel Abü
6a*^far Muhammed b. Sulaiman al-Küfï, die deze redigeerde
en naar de indeeling der ^^^-boeken rangschikte ').

Dergelijke responsa zijn er verscheidene onder al-Hadï's

geschriften, zoo op vragen van zijn zoon Abu '1-Qasim ®),

Abü 'Abd Allah al-Husain b. '^Abd Allah al-Tabarï % ^A\l

1) Al-Ifada^ f. 430: supra; vgl. Strothmann, Das Staatsrecht^ 87.

2) Berl. 1299, f. 56^, j—j: ^j^», j ^^^ %\ V\ ^Vx<\\ ^f\
U

^
tiJ 10 lil ^ ^

3) Rieu, o. c.^ N°. 206 XXXII = N°. 336 II.

4) H. fT., II /. c.

5) Rieu, ^.r., N". 337. H.W.^ II l.c,\ ,_^\ ^%. ^>. _^*j

6) Rieu, o.c.^ N". 336 I = N° 206 XXXI; dit werk en het voorgaande

zijn ook in Milaan aanwezig ; vgl. Griffini, o. c,^ ZDMG.^ LXIX 76.

7) Al-Lahgï, f. 41^ (in excerpt Par. 5982, f. 2oia, ig sqq.), noemt hem,
behalve als bewerker van deze geschriften, als auteur van een K. al-barahm

ft mt^^izat al-nabï en een K. al-manaqib fi fad^il amir al-intc'ininïn ^Ali

(Milaan, Ambros. H 128, Griffini, o. c.^ ZDMG.^ LXIX 75 ff.)
en schijnt

hem nog andere werken te willen toekennen. Zijn overleveringen heeten er

op te wijzen (zie ook ZDMG.^ LXIX 76 N. i), dat hij een leerling was van

Muh. b. Mansür al-Muradï (vgl. bl. 35, 96 n. i). Muh. b. Sulaiman be-

kleedde het qadïschap onder en na al-Hadï. Vgl. bl. 121, 145, 239.

8) Rieu, o.c.^ N°. 206 XXI, XXV; Maimü^^ II f. 1020 supra— 103a: supra.

Vgl. ook bl. 271, 273.

9) Magmü'', I f. 42<5—48^ (Rieu, o. c.^ N°. 206 XIII) = Maimü\ II f.

950:
—1020 (hierin ook de Mas^ala fi H-imama^ vgl. bl. 259). Abü '^Abd Allah

had zich uit Tabaristan tot al-Hadï gewend wegens daar geopperde beden-

kingen tegen het beleid van den imam. Deze wijst de voorbarige en onoor-

deelkundige aanmerkingen der bedillers af en beroept zich op het beter in-



b. Muhammed al-'Alawï ^),
Muhammed b. 'Abd Allah %

Ibrahïm b. al-Muhsin al-'Alawï
^),

Abu '1-Qasim al-Z-y-d *),

en van een inwoner van Qumm ^).

Het antwoord, dat al-Hadï tot de bewoners van San'^a^

richtte
^), dateert wellicht uit den tijd van zijn eerste aan-

wezigheid in Yemen
').

Men had hem in een schrijven te

kennen gegeven, dat men zich wenschte in acht te nemen

tegen misleidende nieuwigheden, zich met scheurmakerij
niet wilde inlaten en verkoos zich te houden bij het be-

staande verband ^). Al-Hadï gaf hierop ten bescheid, dat

men hem ten onrechte verdacht gemaakt heeft, en zet om
zich te rechtvaardigen uiteen, wat hij belijdt ten aanzien

van Allah, het hiernamaals, Muhammed, *^Alï, den Qur^an.

Hij geeft een opsomming van de godsdienstige en ethische

plichten, welker vervulling hij nastreeft, en van de practijken,

die hij afkeurt. Hij noemt de heterodoxe richtingsnamen,
die hij niet op zich toegepast wenscht te zien, en verklaart

zich te houden aan de aki bait al-nubuwwa, in wier mid-

zicht van den imam, wiens positie tegenover hen hij vergelijkt met die van

den ongenoemde in Qur. XVIII 64—81 tegenover Müsa. De punten, waarop
al-Hadï zich rechtvaardigt, betreffen o. a. het toevoegen van een aantal gee-

selslagen lil-ia'dU na den hadd\ het schatten {khari) der boomvruchten (vgl.

bl. 128)', het hefifen van een buitengewone belasting, dat al-Hadï verklaart

in San'a^ tot onderhoud van zijn troepen gedaan te hebben met instemming
der bewoners, die zijn hulp hadden ingeroepen (200 en 100 [dirham] van

20 en 10 000, 2 en I dïnar van 50 en 30), en dat, mits verordend dooreen

rechtmatigen, naar Schrift en Sunna zich richtenden imam en in het belang

der gemeenschap, niet alleen geoorloofd, maar soms zelfs verplicht is; verder

de boven bl. 232—4, 236 v., 238 besproken onderwerpen.

i) Ma^mTé-^ II f. 103^, 4—paen.

2) Ib.^ f. I03(2 paen.
—105a (over muwalat al-mlimin en al-istï^mta bil-

zaliinln). Mogelijk is Muh. b. "^Ubaid Allah (vgl. bl. 159, 170) bedoeld.

3) Vgl. bl. 273. 4) Rieu, o. c, N°. 206 XXVII.

5) Rieu, o. c.^ N° 206 XII (over de ma^rifat Allah).

6) Maimü\ I f. 67^—69» infra (Rieu, o. c, N°. 206 XVIII).

7) Zie bl. 117 V.

8) F. 67<5, 4-8: ^]^ .... h^\ ^\\ ^^^^^ S^\^ ci'W JÜ A*, O
^y. Oii \a -Llc. ifA)

j>_5
....

j[;>y\^ AcVv*^! pj.) ^ Oy^J ^jiS\j U)^\ i},\



den de Qur'an is geopenbaard en bij wie bij uitstek de

verklaring en uitleg berust
^).

Kenmerkende leerpunten wor-

den in dit stuk vooral niet naar voren gebracht; eerder

schijnt er een streven te bespeuren om het standpunt der

terughoudende San'^anï's eenigermate te naderen.

Verder zijn er van al-Hadï bewaard een instructie i^ahd),

die hij opstelde voor de gewestelijke vertegenwoordigers ^),

en een Da^wa, dX& hij zond aan Ahmed b. Yahya b. Zaid
^).

In het laatste geschrift maant hij met klem tot vervulling
van den duren plicht van ^ihad ten einde het bewind aan

de verdorven dwingelanden (nl. de ^Abbasiden) of hun mach-

tig geworden slaven te ontnemen, nu hun gezag allerwege
wankel staat, en onder den rechtmatigen leider uit Mu-
hammed's geslacht een bestuur te vestigen, dat aan Schrift

en Sunna beantwoordt. Op naam van al-Hadi staat ook
eene Wasiyya *), die echter in een randnoot van het Lon-

densch handschrift aan een al-Hamdanï toegekend wordt.

Een verzameling van op gezag van al-Hadï overgeleverde
tradities legde naderhand *^Abd Allah b. Muhammed b.

Hamza b. Abi 'l-Na^ni aan
^).

De lijst van al-Hadï's geschriften in aUHad^iq al- War-

diyya ^)^ die niet op volledigheid aanspraak maakt, vermeldt

i) F. 683, i4—2i\ H^ t^yJ ^J_5 ^tUlVi J>. ^f % tSLr*^ % ói-^Ji ^-i

y^ O*^ "iSj- ts^l) Ji' D- V^ "^^ ^^J "iJ^J^ % t?^i*- ^j "iSj^ "isj^

Jb o* "^^^ '^J*^J SiVl.]\ Jy.\\ ^ ^y^j J\c (ijC»* JS ^y>^ ^^o\; "iSj^^

A^\_j lja>\:> f-f^ '^•^^ Vj^ J_^\ eJAj A-J\c, ^\l A3^ ^>i Ai
"^j ijlt ilVl«

Jft|^ \A\ U-^**J iS'J^^ W^J A.)\.«y5\ O"^**-? *,^''^' "^^ (J* ^.
div»c^ \j^ aJJ

Ji/U\ ^.^j 0^>^^^ o\>^^ Jj^ (sic) ^i. cij o^J^\ -^5 ^ oi-^^ ^i^5^

^VJ J^ jlaJ ^^WL/. ^"Ux_j üWl^j

2) Rieu, o.
<r.,

N°. 206 XXXV= N°. 336 V; een andere dan die, welke

in de Slra (vgl. bl. 123—5 en 292—4) voorkomt.

3) O. c.^ N°. 206 XXIV, en Ma^mü^ II f. 760 infra—84(5, j. Gegevens
omtrent den adressaat ontbreken ons.

4) Berl. 3974v vgl. Strothmarin, Die Literattir der Zaiditen^ in Der Islam^
II 64; Rieu, o.

<r.,
N°. 1236 IV.

5) Berl. 1299, vgl. Strothmann, o. c.^
in Der Islam^ II 66 f. Een dergelijk

werk zonder isnad''s (excerpt van het eerste?) Rieu, o.c.^ N°. 421 II.

6) H, JV., II f. iSa—
<5, ^5 er is sprake van nog een 20 andere geschriften 5

I. Habis, o.
c.^ geeft hun aantal op 48 aan.
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bovendien de volgende titels: Kitab al-masWilf MasWil Mu-
haminad b. SaHd '),

Kitab al-tawhid, Kitab bawar al-Qara-

mita^ Kitab al-radd ^ala H-Imamiyyay Kitab al-radd ^ala

Ibn óarïr
^), Kitab al-irada wal-masfa , Kitab al-faw^id.

Met zeker recht kon al-Hadi den '^Aliden, allereerst wel

dien van Arabië, toevoegen ^) :

— Ik heb u een roemgebouw gesticht, dat zich schier tot

de Plejaden verheft, welks luister bestendig is,— Zoodat hun daardoor aanzien is geworden en aanspra-
ken op glorie, en roem, hoog van voortreffelijkheid en

rijk aan bate.

— Ik heb het boek van Allah opgebeurd, nadat het tot

verval gekomen was — iemand wijdt zich met kracht

ajleen aan het ware — ,

— En ik heb verboden verklaard, wat duidelijk sprekende,

zinrijke verzen van de Schrift van Allah, verheven is

Hij ! verboden.
— En ik heb alle voorschriften van het Boek vereend ge-

houden, zooals de herder door zijn roep afdwalende ka-

meelen (met de kudde) vereenigt.

Al bleef hij met den bescheiden omvang van zijn ge-

bied *) ook verre van de verwezenlijking van zijn aspiraties.

i) Muh. b. Sa'^ïd vgl. bl. 145, 212, 239 n. ii, 241.

2) Mogelijk een bestrijding van Sulaiman b. óarïr. Vgl. bl. 82 n. 5.

3) Slra^ f. 121(5, 16—21 \

T^b T^Ji J^^ -^ cri^ -o "^ J«J aÜ\ S.JS wjui*!

ö) '^\A\ ^^^iX\ ^jJi\ ;C.^
^ V^. ^\^\ (.VCt a) ^v.^^

d) voor .z^'H b) vgl. Lisan^ X $T^ 2^ 6.

4) Volgens ^Umdat al-Talib^ 156, /j, zou hij gedurende 7 jaar te Mekka

in de khutba vermeld zijn; bij den verwarden toestand 'aldaar (vgl. Snouck

Hurgronje, Mekka^ I 49 f.) is het v^^el mogelijk, dat dit het geval was.
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die zelfs haar '^Iraq uitgingen'), hij had, het particularisme
der stammen en de mededinging van machtige heeren ten

spijt, den grondslag gelegd van een staatsgemeenschap, die,

hoe vaak ook de zwakheid van haar bestand bleek, de

eeuwen zou overduren en die tot in den jongsten tijd

hare zelfstandigheid tegenover de Turken trachtte te hand-

haven. Al-Hadi's gedachtenis bleef levendig in Yemen en

daarbuiten vooral door zijn geschriften, welke naast die van

zijn grootvader al-Qasim b. Ibrahïm tot richtsnoer dienden

op het gebied der godsdienstige wetenschappen van de

Zaidieten ^).

i) Sira^ f. 74(5 infra (in een gedicht naar aanleiding van de tuchtiging der

Akïli's, vgl. bl. 172):

«f ^» ,
m Jt

a) hs. lilL

Verzen, die heeten betrekking te hebben op gikad tegen de heerschers

van ^Iraq en andere tyrannieke machthebbers, beginnen als volgt (5w'c, f.

122^, 2 a f.—123c, 2):
f

J_^. V-v-i (i^Vo aIVjU ^AS- jy^\ ó^^ 'Aj^
'

'^ \

et) hs. o\f.^ ^;,;l

2) Zoo ^schreef de in Gïlan en Dailaman opgetreden al-Mu^ayyad billah

Ahm. b. al-Hus. b. Harün (geb. 333; gest. 411 in Lan^a [Lanka]; ff. W.^
II f. 72(5 sqq.; Yawaqït al-Siyar^ f. 1630:'

—
164a; X. Isfandiyar, Gibb Mem.

II, 50 sqq.; vgl. ook Strothmann, Die Literaiur der Zaiditen^ in Der Islam.^

I 358 N. 5, Il 64) over denjf^/i van al-Hadï een K, al-fa^rïd vati een com-

mentaar van 4 banden, waarin hij ook den ï^^/f//5/ tusschen al-Qasim en al-Hadï

nopens 16 punten in de Hbadai en 21 in de mu^amalat behandelde, en een K, al-

bulga {H. W., II f. ']()b\ Par. 5982, f. 234^). Een randnoot, o. ^., f. -2350!, geeft

als oordeel van al-Hakim (waarschijnlijk al-Muhsin b, Muh. b. Karama, vgl.

Griffini, / manoscr. sudarab. di Milano^ RSO.^ II 16 N.) : c:^ A*^ ^ ^ Jc»l U^ H
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ï- iS:>^\ Aiii \a JUu^\ ^ i ii'. 4Ü\ ^]J^J
— en van al-Mansür billah

'Abd Allah b. Hamza: <u»
:>jj^

^^J^^ «uk- c-v*\i V*
c-jV^ ö 4?^ "^V ^^

'U«i\ A:cj,_^_^ U ^_^\ t»-i^\oV\ o*
— ^' ^-1 il f- 17^ supra: jÜsj



BIJLAGEN.

I.

(bl. 27).

Uit de kringen der muhadditïn en fuqaha' worden als medestanders van

Zaid b. *Alï vermeld:

Abü Hanïfa (f 150, vgl. I. Hagar, Tahdlb al-T,^ X 449 N°. 817, en

^«2!. des Islam^ s. v.). ff. W.^ I f. 78a:, 21 sqq. : Zaid zond Fudail b. al-

Zubair tot Abü Hanïfa om hem voor zijn onderneming te winnen. De faqih

weifelde en vroeg Fudail naar zijn meening. Deze vond ^ihad met Zaid plicht

en deelde, gevraagd naar de gevoelens van andere fuqaha', hem mede, dat

Salama b. Kuhail, Yazïd b. A. Ziyad, Harün b. Sa'd, Abü Hasim al-Rum-

manï, Haggaé b. DïnSr e. a. de zijde van Zaid kozen. Abü Hanïfa gaf daarop

na een korten bedenktijd van zijn medewerking blijk door een gift, naar het

heet, van 30.000 dirham (var. dïnar) ter bestrijding der toerustingsuitgaven, zich

om gezondheidsredenen verontschuldigend wat betreft persoonlijke deelname.

— Dit bericht vindt men eenigszins korter Maq..^ 178, 13 sqq., waar onder de

aanhangers nog Hasim b. al-Barïd (vgl. bl. 283) genoemd wordt. — Volgens

Par. 5982, f. 78^ supra, was Fudail (hs. al-Fadl) vergezeld van Ziyad b. al-

Mundir; de weifeling van Abü Hanïfa wordt niet vermeld en de opsomming
der fuqaha^ weggelaten. Er worden hier eenige waardeerende uitlatingen van

den faqïh medegedeeld over het goed recht en de kennis van Zaid, op wiens

gezag hij veel overleverde — Al-Ifada^ f. I0(5, 14—/<5, noemt Abü Hanïfa

als een der fuqaha^, die Zaid bezochten en tradities van hem hoorden, en

vermeldt zijn geldbijdrage.
— Nizam al-Dïn al-Nïsabürï, Tafsir^ randed. bij

al-Tabarï, Tafsïr^^ I 387, 8—//, spreekt van de algemeen bekende geschie-

denis, dat Abü Hanïfa Zaid met geld steunde en in het geheim wees op den

plicht om hem te helpen en met hem te strijden. Vgl. ook Sahr., ii8, 13—
IS\ Td^rïkh al'Khanüs

^
H 327, Jq sq.

— Een overlevering, Maq.^ 177

xnfra sq., zegt, dat Muh. b. Ga'^far zijn hooge waardeering uitsprak over

de liefde door Abü Hanïfa voor zijn geslacht, betoond in zijn hulp aan Zaidi

terwijl hij een vloek uitsprak over Ibn al-Mubarak (d. i. "^Abd Allah, f i^i,

I. Haéar,,ö. ^., V 382 N°. 657), die de verbreiding van ^& fad^il der *^Ali-

den tegenging.

Fudail b. al-Zubair. Als aanhanger van Zaid, H. W.^ I /. c.
; Maq..^

178, 13 sqq., alwaar, evenals Par. 5982, /. c, al-Fadl. Volgens Fihr.^ 178,
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77—^9i h^^ ^^y ^^^^ bijnaam al-Rassan; hij had onderricht ontvangen van

Muh. b. 'Ali (al-Baqir) en wordt naast Abü Khalid al-Wasitï (vgl. bl. 35)

en Mansür b. Abi '1-Aswad (al-Nagasi, 294; I. Hagar, o. c, X 305 N°. 533
een van de n^a/ der Zaidiyya, Sahr., 145, ó) als een der mutakallimün der

Zaidiyya genoemd. — Als volgeling van Abu '1-óarÜd, Sahr., 119, 5 sq.
—

Al-Kassï, 184, /^ sqq. (korter Ag.^ VII 13, J' sqq.), vinden vfQ hem op bezoek

bij Abü *Abd Allah (al-Sadiq), die zich waardeerend over zijn gevallen oom
Zaid uitlaat; al-Rassan reciteert daarop verzen van al-Sayyid al-Himyarï.

Ziyad b. al-Mundir {Mafatih al-Ulüm^ 29: Z. b. Abï Z.), Abu '1-

óarüd {Fihr.^ 178, zj», al-Maqrïzï, al-Khitat^ II 352, 24^ bovendien A. '1-

Nagm), al-Hamdanï {Maq.^ 166, 13 \ al-Naéasi, 121; al-Tflsï, N°. 308; al-

Dahabï, Mïzan, 1 320; I. Hagar, o. c.^
III 386 N®. 704), al-Khariff (zoo

wellicht i. p. V. al-Khariqï, al-Nagasi en al-Tüsi, /. c^ Kharif was een clan

van Hamdan, die ook in Küfa vertegenwoordigd was en daar tot de volge-

lingen van al-Mukhtar behoord had, Naswan, ed. "^Azïmuddm, 32; Tab., II

705, 2\ vgl. bl. 11). De nisba al-"^Abdï (Mas., V 474-, Fihr.^ l.c.\ Sahr.,

121, 16
\ al-Maqrïzï, /. c.) berust misschien op veronderstelling van verwant-

schap met al-óarüd al-*^Abdï (I. Qut., JC. al-Mc^arif^ I72). De overlevering,

die hem een fakkel laat zwaaien en den strijdkreet roepen van een m^dana

(Mag., l. c.\ H. JV.^ I f. 783 infra), behoeft niet in strijd te zijn met die,

welke van zijn blindheid rept (Fihr.^ al-Na^asi, al-Tüsï, /. c). Daar als zijn

msóa ook al-Nahdï opgegeven wordt (al-Dahabï, /. c.
;

I. Ha^ar, /. c.
;
hier

en al-Na^asI, /.
<:.,

ook nog al-Taqafï; Nahd b. Murhiba als clan van Ham-

dan, Gemal, Tabellen.^ 9, 2i\ is hij waarschijnlijk dezelfde als Ziyad al-

Nahdï (Mag.^ 174, /j, ^5Jc.lb\)5
wiens lichaam, evenals die van eenige ande-

ren, aan den kaak werd gesteld (Tab., II 171 1, ij). Zie voorts bl. 29, 71 v.

De volgende vier namen worden, behalve in de bl. 281 (s. Abü Hantfd)

aangehaalde bronnen, ook al-Ifada., f. 10^, JÓ sq. genoemd:
Salama b. Kuhail. Als betrouwbaar traditieleeraar, I. Ha^ar, o.c.y IV

155 N°. 269; zijn tasayyt^ ^ l.c..^ vgl. I. Qut., o, ^., 301, 4\ hij werd tot de

Batrï's gerekend, vgl. bl. 77. Hij heet Zaid gehuldigd te hebben (Tab., II

1679, /), maar zou aan zijn zaak gewanhoopt en zich aan den strijd er voor

onttrokken hebben (ï^., 1680, 9 sqq.); vgl. Strothmann, Das Staatsrecht.^ 28,

32, 36. Zijn hooge leeftijd (geb. 47, I. Ha^ar, /. ^.) zou ook zijn gebrek aan

geestdrift kunnen verklaren. Intusschen zegt een overlevering op gezag van

zijn zoon Yahya (I. Hagar, l.c,\ dat hij reeds op *^Asüra^ van 12 1 gestorven

was; andere tradities stellen zijn dood op den laatsten dag van 12I of in

122 in denzelfden tijd als die van Zaid (Tab., III 2499; I. S., VI 221).

Yazïd b. A. Ziyad. Hij was een der ^ulania? van Küfa, over wien de

r?^fl/-critiek niet onverdeeld gunstig oordeelt, en wordt gerekend tot de ge-

leerden der Ói'^a. f ^S^ (I. S., VI 237; al-Dahabï, 0.^., II 600 sq.; I. Hagar,

o. f,, XI 329 N°. 630). Hij wierf als da"t voor Zaid in al-Raqqa, Maq.^ 177,

10 sqq.

Harün b. Sa'd, met de nisba al-'^Iéli, een Küfische overleveraar, die voor

een fanatiek Sï'^iet doorging (1. Hagar, o.
c.^

XI 6 N°. 9 ; al-Dahabï, o. c, II
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541 uit. sq., daar: rafidi bagid). Als voorman der Zaidiyya, Sahr. 145, 7

(tekst Sa'^ïd), en vgl. bl. 81. Zijn auteurschap van de tegen de Rafidieten ge-

richte verzen, Farq^ 240, staat niet vast; vgl. Friedlaender, The Hetero-

doxies^ II 106 N. 5.

Abü Hasim al-Rummanï, al-Wasitï; f 122 of 145, I. Hag;ar, o.c.^

XII 261 N°. 1208.

Al-Haééaé b. Dinar, ook Par. 5982, f. 78^ supra; al-Wasitï (al-Naéasï,

105; al-Tüsï, N°. 164; I. Haéar, o.c.^ II 200 N". 371).

Hasim b. al-Barïd (zoo is wel te lezen i. p. v.
juji\ Maq.^i'j%^4z. f.),

als tradent op gezag van Zaid, al-Dahabï, o. c, II 543 infra; bekend als

éi'iet, I. Haéar, <?. ^.,
XI 16 N°. 35.

H. W.^ I f. 780; uit., b supra (bericht van A. 'l-*^Abbas d. i, al-Hasanï, wel

uit zijn K, al-Masabïh^ vgl. bl. 48 n.) en Par. 5982, f. 1%b supra, worden

als huldigers van Zaid genoemd:
Ibn éubruma; waarschijnlijk 'Abd AlISh b. S., een der bekende faqih's

van zijn tijd; f I44ï !• S., VI 244; I. Ha^ar o.c.^ V 250 N". 439. Er is

reden om aan zijn partijkeuze voor Zaid te twijfelen, daar Yüsuf b. "^Umar

hem in 122 als qadï van Sa^istan aanstelde, nadat hij te voren qadï in

Küfa was geweest (Tab., II 1667, 2 sq., 1698, 7 sq., 1717, /).

Mis'^ar b. Kidam. Traditiekenner van grooten roep; Murgiet; gest. tus-

schen 152 en 156 (I. S.,^VI 253 sq.; Tab,, III 2513; al-Dahabï, Tadk.^ I

169 sqq.; I. Ha^ar, o.c.^ X 113 N°. 209).

Al-A*^maé, d. i. Sulaiman b. Mihran, mawla van Kahil (Asad); hoogge-
schat traditieleeraar met értetische neigingen; gest. tusschen 145 en 151,

I. S., VI 238 sqq.; al-Dahabï, o. c.^ I 138 sq.; I. Hagar, o. t., IV 222 N°.

376); overleveraar van /a^ö'i/ van 'Alï, vgl. bl. 23 v.; als een der rigal al-

Sfa^ Sahr., 145, /j»; vgl. I. Qut., o. f., 301, 4. Volgens een overlevering

Maq.f 179, ƒ/ sqq., betuigde hij 'Utman b. "^Umair, die hem namens Zaid

om medewerking kwam verzoeken, zijn sympathie voor Zaid, maar gaf hij

als antwoord mede, dat hij de menschen ten aanzien van hem niet vertrouwde.

Zie ook onder III bl. 288.

Al-Hasan b. ^Umara, mawla van Bagïla, f 153; als overleveraar niet

gunstig beoordeeld. Hij was onder al-Mansür qadï in Bagdad (I. S., VI 256;

al-Dahabï, Mïzan^ 1 209—ii; I. Hagar, o.c.^ II 304 N°. 532).

Abü Hasïn (of Husain). Zijn naam is niet vast te stellen. Deze kunya
werd o. a. gevoerd door *^ütman b. ^Asim (gest. omstr. 128), die echter als

*^Utmanï bekend stond (I. S., VI 224; I. Hagar, o.c,^ VII 126 N° 269). Deze

naam ontbreekt Par. 5982, /. c.

Qais b. al-Rabi*^, al-Asadï, bekend Küfisch muhaddit, f 167(8); SïHetisch

gezind en uiteenloopend beoordeeld. Hij deed zijn goeden naam schade door

wreed optreden als ^amil over al-Mada^in onder al-Mansür (I. S., VI 262

sq.; al-Dahabï, o. c.^ II 314 sq.; I. Ha^ar, o.
^.,

VIII 391 N°. 696). Als

Batri vgl. bl. 79. Maq.^ 180, // sqq., vermeldt, dat Abü Hasïn hem ver-

weet, dat hij Zaid na hem gehuldigd te hebben in den steek liet. — Qais

wordt niet genoemd in Par. 5982, /. c.
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Behalve deze vinden we nog vermeld:

Mansüi* b. al-Mu'tamir. Ascetisch muhaddit van Xüfa, van éïHetische

gezindheidj f 132 (I. S., VI 235; I. Qut., K. al-Ma^arif^ 30i, ^; Tab., III

2504 sq. ; al-Dahabï, Tadk.^ 1 127 sq. ;
I. Hagar, o. c.^ X 312 N". 546).

Volgens Maq.^ 177, /—9 (vgl. 180, 9) wierf Mansür voor Zaid; terwijl hij

hiervoor afwezig was, sneuvelde Zaid. Hij legde zich als kaffara voor dit

„achterblijven" een jaar vasten op. Naderhand sloot hij zich aan bij *Abd

Allah b. Mu^awiya (vgl. bl. 38). Als volgeling van Zaid ook genoemd al-

Ifada^ f. iia, J, en Par. 5982, f. 78a uit., b i.

Muhammed b. (*^Abd al-Rahman b.) Abï Laila, gezien faqih, f 148

(I. S., VI 249; al-Dahabï, o. c, I 154; I. Hagar, o. ^., IX 301 N°. 501).

Maq.^ 180, 6 sqq. (met weglating van den 2den naam), en Par. 5982, f.

783, /, wordt hij als volgeling van Zaid vermeld. Zijn meegaan met Zaid

is echter twijfelachtig, in verband met het feit, dat Yüsuf b. 'Ümar hem in 122

i. p. V. I. Subruma tot qadi aanstelde (Tab., II 1717, / sq., 7 sq., vgl. 1875, 6).

Katïr al-Kh-drï. Mogelijk dezelfde als Katïr al-Nawwa^, zie bl. 79,

vgl- 75, 77, 78.

Hilal b, Khabbab; traditieleeraar in al-Mada^in, f 144 (!• S., VII 11 66;

al-Dahabï, Mizau, II 553; I. Hagar, o. c, XI 77 N°. 12 3). Hij was qadï van

al-Mada^in; op een schrijven van Zaid nam hij voor hem de huldiging af

{Maq.^ 178, J sqq.). Zijn naam ook Par. 5982, f, 78^ supra, met b. [al-]

Aratt (vgl. I. S., VI 8).

'Utman b. 'Umair, Abu '1-Yaqzan al-faqih, Sï^ietisch traditiekenner, die

de leer der ra^'^a heet aangehangen te hebben (al-Dahabï, o.c.^ II 169; I.

Hagar, VII 145 N°. 292). Zaid zond hem naar al-A'mas om dezen te win-

nen (Maq.^ 179, jo sqq.). Zie ook onder III.

^Abda b. Katïr al-Sarrag al-óarmï. Hij behoorde tot degenen, die zich

in al-Raqqa door Yazïd b. A. Ziyad voor Zaid lieten winnen {Maq.^ 177,

10 sqq.). Zaid zond hem en al-Hasan b. Sa'^d b. al-Uqba naar Khu-

rasan (ib.^ 179, 7 sqq.).

Salim b. Abi 'l-óa*d. Hij zou op Zaid's last Zubaid al-Iyamï (tekst

^UV\i Zubaid b. al-Harit al-Iyami, SïHetisch ["^Alawï] gezind muhaddit, f 122

[3, 4], I. S., VI 216; I. Hagar, o.c.^ III 310 N°. 578) om medewerking aan

den gihad aangezocht hebben (Maq.^ 178, 9 sqq.). Dit is onhistorisch, al-

thans voor zoover Salim betreft: deze stierf nl. in loo(i) of nog daarvoor

(I. S., VI 203; I. Hagar, o.
<;.,

III 432 N°. 799).

Sufyan, Maq., 179^ S sqq., heet het op gezag van Abü 'Awana, datSuf-

yan van hem scheidde als Zaidï. Hier is misschien al-Tawrï (I. S., VI 257

sqq. 5
I. Hagar, o.

c.^
IV iii N°. 199) bedoeld. Sufyan als éi'iet, I. Qut.,

o.c.^ 301,(5; vgl. Tab., III 2516.

Sa^^ïd b. Khutaim (Khaitam), Abu Ma'mar, leverde over o. a. op gezag

van óa'^far al-Sadiq en Zaid; hij zou behalve Sï'ietische, ook Qadarietische

denkbeelden voorgestaan hebben (I. Hagar, o.
<:.,

IV 22 N°. 32); volgens

I. A., VI 105, // sq., stierf hij in 180. Hij was, evenals zijn broer Ma'mar,
een der wervers voor Zaid (al-Nagasï, 128; "^Alam al-Huda, al-Tüsï, 155).
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den opstand {Maq.^ i66, lo sqq. = H. ff., I f. iSb^ 20 sqq., vgl. bl. 29

n. 3; Maq.^ 171, 8— 172, 8 =z ff. W.^ I f. 79(5, 18 sqq., ingevoegd in het

relaas van A. Mikhnaf na ^Abd al-Samad^ Tab., II 1708, 7; daarna voort-

zetting met fa-^a^alat enz., ib.^ 95 vgl. Par. 5982, f. 83^, 3 sqq.). Vgl. üfa;^.,

156, /7 sq., 167, 4, 183, 4..

Sulaiman b. Khalid b. Dihqan, tradent op gezag van Muhammed

al-Baqir en óa'far al-Sadiq (vgl. ook al-Kassï, 228 sqq.). Hij heet de eenige

van de volgelingen van Ab,ü óa'^far (al-Baqir), die met Zaid opstond, hoewel

hij al-Sadiq eigenlijk hooger schijnt gesteld te hebben (vgl. al-Kassï, 231,

10 sqq.). Yüsuf b. ^Umar strafte hem met afkapping van een hand (al-Na-

éasï, 130 sq.). Vgl. ook al-Kassï, 226, 7 sqq,

*^Abd Allah b. al-Zubair, broer van Fudail al-Rassan, sneuvelde bij

den opstand, al-Kassï, 217, 6 sqq.

Abu '1-Sabbar, Tab., II 1710,.^, 9; al-Kassï, 152, /, als Abu 'l-D-bar,

H. JV,, I f. 94<5, 8 sqq., worden als volgelingen van Zaid en ruwai ^an

ahl al-bait genoemd:
Salim al-Hadda^.

Hamza b. 'Ata' al-Turkï.

JEChalïfa b. Hassan.

II.

(bl. 45)-

Onder degenen, die partij kozen voor Muhammed b. 'Abd Allah b. al-

Hasan, komen de volgende fuqaha' en muhadditün voor:

'^Abd al-Rahman b. Abi '1-Mawalï, f 173, al-Dahabï, Mïsan^ II

107 infra sq. ;
I. Hagar, o.

c,^
VI 282 N°. 552. Door den in Egypte gevan-

gen genomen zoon van Muhammed als diens partijgenoot aangewezen, werd

hij reeds voor het uitbreken van den opstand, tegelijk met de Hasaniden,

gevangen genomen en gegeeseld (Tab., III 171, /—
^^, 187, ly sqq.).

"^Abd al-Hamïd b. óa*^far b. *^Abd Allah b. al-Hakam, traditie-

kennex', die den vrijen wil leerde (Qadarï); t 153 O- ^^È^^t °' ^-1 VI iii

N°. 223). Hij stond over Muhammed's sur^a (Tab., III 193, /jsq., 199, ^ sqq.;

al-Ifada^ f. 17a, 2) en ried hem een andere operatiebasis te zoeken (Tab.,

III 227, 77 sqq.). Als deelnemer aan den opstand nog genoemd ib.^ 260, 2\

ff. W.^ 1 f. 90fl, S (naar Abu '1-Farag al-Isbahani, waarschijnlijk in Maqatil

al-TaUbiyyïfi). #

^Abd Allah b. óa*far b. ^Abd al-Rahman b. al-Miswar b,

Makhrama, t 17O1 ï- Hag;ar, o. c.^
V 171 N°. 295. Hij beheerde voor

Muhammed den dïwan al-atai' (Tab., III 198 paen. sq. ; al-Ifada^ f. idb uit.,

I7fl, /). Voorts nog Tab., III 260, /.

"^Abd al-'^Azïz b. Muhammed al-D arawardï, gest. tasschen 180

en 190, I. Hagar, o.
c.^ VI 353 N°. 677. Hij was door Muhammed over het

wapendepot {^ala H-silaJC) gesteld (Tab., III 202, 9 sq.; al-Ifada^ f. i6<5, 2 sq.)

Ook nog Tab., IIl 260,2; ff. W., I f. 90«, 4 (Abu 'l-Farag;).
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Aba Baki- b. ^Abd Allah b. Muhammed b. Abï Sabra, f 162, I.

Ha^ar, o.c,^ XII 27 N°. 138; al-Dahabï, <?.<:., II 639 sq. Door den stadhou-

der Riyah belast met de zakat-mviSxig van Asad en Tayyi', droeg deze faqïh,

toen Muhammed opstond, de 'ontvangen gelden aan dezen af. Hij boette

daarvoor naderhand met geeseling en gevangenisstraf (Tab., III 265, /ósqq. 5

Fragm,^ I 248 uit. sq.). Verder vermeld Tab., III 22^^ S^ 259, /d; al-Ifada^

f. i6fl, 14 sq. (= H. W.^ I f. 89^, ^7).

Muhammed b. ^^A^lan, hoogaangeschreven muhaddit en faqïh, f 14^

of 149 (al-Dahabi, Tddk.^ I 148 sq.5 Mïzan^ II 417 sq. ;
I. Hagar, o.c,^ IX

341 N*'. 564). Als toehoorder van Wasil b. 'Ata^, al-Miftazilah^ ed. Arnold,

20, 7sq. IJverig aanhanger van Muhammed (Tab., III 227, /^ sq., 251, /^sqq.;

al-Ifada^ f. i6a, i2\ H. W.^ I f. %f)b^ 26^ 90^i j); de hooge achting voor

hem bewaarde hem voor straf vanwege den nieuwen stadhouder van Medina

(Tab., III 259,i> sqq.).

'^Abd Allah b. Yazid b. Hurmuz, gezien faqïh, f 148 (I. S., V 209,

20 sq.; Abu '1-Mahasin, I 400,77). De gedachte aan den idealen ouden tijd

kon hem doen weenen
; hij nam deel aan den opstand om door zijn onthou-

ding niet een slecht voorbeeld te geven (Tab., III 251, 18 sqq.; H. W.^ I

f. 900, 18^ alwaar ^^ ^).
'Ubaid Allah b. 'Umar b. Hafs, traditiekenner van grooten naam.

Het staat niet vast, of deze "^Umaride aan de onderneming meedeed. Er is een

bericht, dat hij zijn medewerking had toegezegd, maar stierf, voordat hij die

kon verleenen (Tab., III 259,9—16\ Naar andere overlevering stierf hij in

147, maar liet hij zich niet met den opstand in (I. Hagar, o. c.^ VII 38 N°. 71).

Ibn Abï Di^b, d. i. Muhammed b. "^Abd al-Rahman b. al-Mugïra, hoog-

geschat faqïh van ascetische vroomheid, wien men wel Qadarietische opvat-

tingen toeschreef; f 158 of 159 (al-Dahabï, Tadk.^ I 172 sq.; I. Hagar, 0. ^.,

IX 303 N°. 503). Als huldiger van Muhammed alleen al-Ifada^ f. ióü;, j2

{H. W.^ I f. 89^, 26). Bij al-Dahabï heet het, dat hij bij den opstand lazima

baitahu\ hiermede is zijn moreele steun nog niet ontkend. Hetzelfde wordt

ook van Malik b. Anas' bericht (Tab., III 200, 7) . Vgl. ook bl. 40.

'Abd al-Wahid b. Abï 'Awn. Deze muhaddit was *Abd Allah b. al-

Hasan zeer toegedaan; verdacht partijgenoot van Muhammed te zijn, moest

hij zich schuil houden. Hij stierf reeds in 144 (Tab., III 259 uit., 260,7;
H. W.^ I f. 900,0»; I. Hagar, o.c.^ VI 438 N°. 917).

'^Abd Allah b. 'Ata' b, Y^a'^qüb. Hij nam met zijn 9 zonen aan den

opstand deel (ook Tab., III 260, 3—d). Hij heet tot de fuqaha' behoord

te hebben en wordt als betrouwbaar {üqd) aangemerkt. Al-Mansür zou zijn

verwondering er over uitgesproken hebben, dat de man, die pas nog door

hem ontvangen was, zich nu met tien zwaarden tegen hem keerde. *^Abd

Allah moest zich naderhand schuil houden, totdat hij stierf onder het stad-

houderschap van óa'far b. Sulaiman, die zijn lijk aan den paal liet slaan

{H, W.^ I f. goa^ s sqq., naar Abu '1-Farag; hier heet de Tab,, III 260, j-,

Gd'far genaamde zoon Gubair^ vgl. ib,^ 190, ^).

^Abd Allah b. 'Amir, Abü '^Amir, al-Aslamï al-Qari', f 150(1), als over-
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everaar als dcl-ïf aangemerkt bij I. Hagar, o.
<:.,

V 275 N". 471, in tegen-

stelling met H. W.^ I f.
90^3;,

/2 sqq., waar hij tiqa genoemd wordt en her-

dacht wordt in een vers van Ibr. b/Abd Allah; voorts ib.^s sq.; Tab., III

248, 7 sq.

Ishaq b. Ibrahïm b. Dinar. Enkel vermeld H. W.^ I f. <)oa^ 4.

Matar al-Warraq. Genoemd H. W.^ I f. 900, ig. Zie ook III bl. 289.

III.

(bl. 52).

Wets- en traditieleeraars, die als aanhangers van Ibrahïm b. '^Abd Allah

worden genoemd:

Tab., III 298, 9 sqq., zijn vermeld :

'Isa b. Yünus b. Abï Ishaq al-Hamdanï (zoo H. W., I f. 94^, 7) al-

Sabï% muhaddit van'^groot^n roep, f 187(8) of 191 (I. S., VII 11 185; al-

Dahabï, Tadk.^ I 254 sqq.; I. Hagar, o, c.^ VIII 237 N°. 439). Abü Ishaq

al-Sabi*^ï als
éi'^iet,

I. Qut., o.c.^ 301,^; Óahr., 145, 13.

Mu*ad b. Mu'ad b. Nasr al-'^Anbarï; ook H, W.^ I f. 94a infra, alwaar

M. b. Nadr al-'A. Gezien traditiekenner in Basra, waar hij onder al-Rasïd

ook qadï was; geb. 119, gest. Rab. II 196 (I. S., VII ii 47 sq. ; al-Dahabï,

o.c.^ 297; I Hagar, X 194 N". 364).

'Abbad b. al-'Awwam; ook al-Ifada, f. 19^, g {H. W.^ I f. 94«); Par.

5982, f. I loa, ig ;
muhaddit

v^an
Sï^ietische gezindheid, dien al-Rasïd eenigen

tijd in hechtenis liet zetten; gest. na 180 (I. S., VII 11 73 J al-Dahabï, o. c,

I 238; I. Haéar, V 99 N". 168). Vgl. ook Sahr., 145, 9.

Ishaq b. Yüsuf al-Azraq, 117— 195 (I. S., VIIii 62; al-Dahabï, 0.
f.,

I 293 ;
I. Haéar, o. c, 1 257 N°. 486).

Mu'^awiya b. Hisam, al-Qassar al-Azdï, f 204 of 205 (I. Hagar, o. c,

X 218 N". 401). Hij moet dus, evenals ook met anderen het geval was,

aan de Zaidietische beweging meegedaan hebben in zijn jonge jaren, toen

van eenigen naam als beoefenaar der gewijde wetenschap nog nauwelijks

sprake kon zijn.

Al-Ifada^ f. 19^, H. W.^ I f. 94a, en Par. 5982, f. Iioa:, ig sq., zijn

genoemd :

Harün b. SaM. Zie I bl. 282. Als oud man stelde hij zich ter beschik-

king van Ibrahïm, die, hoewel hij iets tegen hem gehad schijnt te hebben,
hem met de verdediging van Wasit belastte (Tab., III 302—4).

Yazïd b. Harün, Ii8—206, traditieleeraar van omvangrijke kennis en

groot gezag (I. S., l.c.\ al-Dahabï, o. c.^
I 290 sqq.; I. Ha^ar, o.c.^ XI 366

N°. 711). Par. 5982, /. c, heeft: wa'Yazïd •wa-Harün. Als aanhanger van

Ibrahïm ook éahr., 145, 9.

Husaim b. Basïr (Par. 5982, l,c.: Hasim), gezien hadït-kenner, 104(5)— 183 (I. S., VII II 61; al-Dahabï, o. ^.,
I 225 sq.; I. Hagar, o, r., XI 59

N". 100). H. W., I f. 940! infra, vermeldt nog van Husaim, dat hij dapper

meestreed voor Ibrahïm en dat zijn broeder al-Ha^éag en diens zoon Mu*^a-

wiya in den strijd vielen. Vgl. ook Sahi-., 145, 10.
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éu'^ba b. al-Hla^é^éi 82(3)
—

160, muhaddit van grooten naam (Tab.,

III 2514; al-Dahabï, o.c.^ I 174 sqq. ;
I. Haéar, 0. t., IV 338 N°. 580). Ge-

vraagd naar zijn oordeel over het partij kiezen voor Ibrahïm, zou hij geant-

woord hebben: Wallahi la-huwa Hndi Badr al-sugra! {H. W.^ I f. 93^, //

sqq.; Par. 5982, f. iiob supra). I. Qut., o. c, 301, 6, vermeldt hem als

Si'^iet; evenzoo Sahr., 145, /^.

Abü Hanïfa. Vgl. I bl. 281. Hij werkte in stilte voor Ibrahim en hield

briefwisseling met hem. In een schrijven zou hij hem den raad gegeven
hebben om, in geval van overwinning, niet de gedragslijn van *^Alï te volgen

ten aanzien van de vijanden in den Kameelslag, toen hij de verslagenen niet

doodde, het goed van den vijand niet als ganima beschouwde, wijkenden

niet vervolgde en gewonden ni§t afmaakte, omdat de vijand geen steunpunt

iji'd) had (vgl. bl. 133), maar te doen als 'Alï te Sififïn, waar hij het boven-

genoemde wel in practijk bracht, omdat de Syriërs een Jt'a hadden. Abü

óa'^far heet dezen brief in handen gekregen te hebben, maar aanvankelijk

niets te hebben laten merken. Naderhand liet de khalief Abü Hanïfa door

den stadhouder 'Isa b. Müsa (zoo ff. W.) uit Küfa naar Bagdad zenden.

Daar zou hij door een giftdrank gedood zijn {al-Ifacia ^
f. 190, 4—13'^

H. W.^ I f. 93^; vgl. Td'rikh al-Khamu^ II 327, z sq.). Volgens ^Umdat

al-Talib^ 85 uit. sq., kondigde Abü Hanifa in zijn brief aan Ibrahïm ook

een bijdrage van 4000 dirham aan en sprak hij van door hem bewaarde

deposito's als een beletsel om zich bij hem te komen voegen. Door depo-

sito's verhinderd geweest te zijn om persoonlijk mee te doen zegt Abü

Hanffa ook in een anecdote van Abü Ishaq al-FazSrï. Diens broeder was op
Abü Hanïfa's raad met Ibrahïm uitgetrokken en gesneuveld. Toen al-Fazarï

den faqïh hiervan een verwijt maakte, antwoordde hij, dat de verdienste van

dezen dood opwoog tegen die van de gevallenen van Badr {al-Ifada^ f. 19^,

10—16\ ff. W.^ I f. 940; Par. 5982, f. 110a infra; vgl. ook Tcc'rïkh al-

Khamïs.^ Il 327, .20 sq.). Volgens ff. W.^ I f. 94a, 29 sqq., bevorderde Abü
Hanïfa krachtig de onderneming van Ibrahïm en wees Zufar b. al-Hudail

hem op het gevaarlijke daarvan. Sahr., 118, IS sqq., spreekt van zijn dood

in de gevangenis als straf voor zijn huldiging van Muh. b. *^Abd Allah.

Al-A"^mas. Vgl. I bl. 283. Hij ijverde zeer voor Ibrahïm en betreurde het,

dat zijn blindheid hem belette mee uit te trekken {al-Ifada.^ f. 19^ paen.
—

20fl, /; H. W.^ I f, 940, 21 sq. ;
korter Par. 5982, f. II

0*5, 7). Een uiting

van zijn sympathie voor den "^Alide ook ff. W.^ I f. 92a paen. sqq.

Basïr al-Rahhal (zoo in Tab. te verbeteren; vgl. de ^verklaring van

den bijnaam al-Mti^tazilah^ ed. Arnold, 24, 16 sqq.). De gruwzame behande-

ling der gevangen 'Aliden heet dezen Mu*^taziliet tot verzet gebracht te heb-

ben (Tab., Hl 185, 75" sqq.). Hij behoorde tot Ibrahïm's vertrouwden (?<J.,

311, 7 sqq., vgl. Farq., 231,7^, alwaar onjuist j'^). Toen een verspieder

al-Mansür berichtte, dat hij Basïr en Matar al-Warraq gewapend bij Ibrahïm

had zien binnengaan, verwonderde het hem, dat het vasten hun nog kracht

gelaten had om wapenen te dragen (al-Ifada^ f. 19a, JS sqq. = ff. W.^ I

f. 94<^, j8 sqq.). Hij sneuvelde te Bakhamra, //. fT., I f. ^c^a infra (vgl. al-
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Jfada^ f. 22fl!, 7—9; Par. 5982, f. iii^, 2 sqq., liwaya van al-Mufaddal al-

Dabbï).
—

Horten, Die philos. Systeme usw., 153, heeft verkeerd „Basïr" en

„770" ^Is sterfjaar; de vertaling, ib.^ /j», is onzinnig, omdat een lacune in

den tekst is voorbijgezien, die in de verbeteringen bij al-Mi^tazilah^ ed. Ar-

nold, 24 uit., aangevuld is.

Matar al-Warraq. Vgl. hierboven. Volgens H. W.^1 f. goa, zg sqq.,

werd hij na het sneuvelen van Ibrahïm gevangen genomen en liet al-Mansür

hem op wreede wijze terechtstellen. Deze overleveringen behooren tot de

legende, indien hij dezelfde is als Matar b. Tahman al-Warraq en het van

dezen aangegeven sterfjaar 125 (T^b., III 2502; I. Hagar, o.c.^ X 167 N''.

316) juist is.

H. W,^ I f. 94^,22 sqq., b supra, geeft voorts de volgende namen;

Muslim b. Sa*^ïd. Als aanhanger van Ibrahim ook Sahr., 145,70.

Al-Asbag b. Zaid, al-Wasitï, gest. 157 of 159 (I. S., VIIii 61; I. Hagar,
o.

<r.,
I 361 N°. 656).

Al-'^Awwam b. Hawsab, gest. 1485 een leeraar, die veel werk maakte

van al-amr bil-ma^rüf tual-nahy '^an al-munkar^ I. S., VII 11 60
\
een der ri^al

van Husaim b. Basïr, I. Hagar, o,
c.^

XI 59, 10 sq. ;
tradent op gezag van al-

Sadiq, al-Nagasï, 214. Als aanhanger van Ibrahïm ook Sahr., /. c.

*^Abbad b. Man sur, muhaddit met Qadarietische opvattingen; f 152(1.

Hagar, o.c.^ V 103 N". 172; I. Qut., o.c.^ ^oi^si). Ibrahïm stelde hem aan

tot qadï van Basra (aZ-T/'a^a, f. 21^,//; If. W.^ I f. 94^, 2Ó), wat hij te voren

ook al geweest was (Tab., II 1984,.^, 2017, 79 sq., III ii,/<5, 75, ö, 8r, 70,

84, 4, 91, i?)-

Abu 'l-*Awwam "^Imran al-Qattan, een van die leeraars, die het

„zwaard voorstonden" (vgl. bl, 75). Hij gaf in de dagen van Ibrahïm een

„heftige fativa^ waarin tot het vergieten van bloed werdt opgewekt" (al-

Dahabï, Mlzan^ II 248 infra sq.; I. Hagar, o.
c.^

VIII 130 N°. 225).

^Utman al-Tawïl, d. i. ^U. b. Khalid, Abü 'Amr, een der leermeesters

van Abu '1-Hudail al-'^AUaf {al-Mt^tazilah^ ed. Arnold, 25, i\ vgl. I. Qut.,

o. f., 301, iS), Volgens een anecdote ging hij er groot op, dat Ibrahïm door

zijn bemoeienis opgestaan was; toen deze gedood was, verzocht hij over zijn

uitlating te zwijgen.

Abü Da^üd al-Tuhawï. Al-Dawlabï, «/-^««ö waZ-^jwa^, I 170 paen.,

heeft Abü D. al-T. b. Isa b. Muslim in een isnad op gezag van A. 'l-óa-

rUd op gezag van Zaid b. ^Alï. WelUcht dezelfde als al-Tuhawï Tab., III

290,7.2, 291,2, ,302, /j, 309,^.

Fitr b. Khalïfa, Küfisch muhaddit van Si'ietische gevoelens; -j- 153 of

155 (I. S., VI 253; I. Qut., o.c.^ 301, ó; al-Dahabï, Mlzan^ II 302; I.

Hagar, o.c.^ VIII 300 N°. 548).

Ibn óunada.
Ibn Suwaid, al-Hanafï {H. W.^ I f. 93*5, 7<5). Hij was aanvoerder van

een troep en sneuvelde te Bakhamra {ib.^ f. 94*^, f).

Yazïd al-Asadï. Vgl. Yazïd b. "^Abd al-'^Aziz al-A., I. Hagar, o.c.^ XI

346 N°. 664.

'Abd Allah b. óa'^far al-Madyanï; als muhaddit ongunstig beoor-

19
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deeld; f 178 (I, Hagar, o.
<r.,

V 174 N". 298). Als aanhanger van Ibrahïm

ook Tab., III 309, // sq.

Mu^ammal b. Isma^il (hs. : -wa-niin ashab Sufyan [wel al-Tawrï] ibn

Mu'ajimal)'^ f Ram. 206, I. Hag;ar, o.
f.,

X 380 N°. 682.

Hanbas (hs. zonder punten). Hij heet een man van aanzien (J;alil al-

qadr\ van wien een dichter zeide : ya laita qawmi kullahum hanabisah,

Salim al-Hadda^, Hamza b. '^Ata^ en Khalifa b. H as san (vgl. I

bl. 285). Zij sneuvelden met Ibrahïm.

'Abd al-Wahid b. Ziyad, bekend muhaddit, \ 176(7) of 179 (I. S.,

VII II 44; I. Ha^ar, o.
<r.,

VI 434 N°. 912). Als aanhanger van Ibrahïm

Tab., III 290, s. Tot straf liet de stadhouder naderhand zijn woning en

palmen vernielen, ib.^ 327, 14.

^Utman "^b. "^Umair. Volgens een mededeeling op gezag van I. Hanbal

nam hij deel aan den opstand van Ibrahïm. Uit een werk van al-Bukharï

zou evenwel blijken, dat hij tusschen 120 en 130 gestorven was. Zie bl. 284

en de daar aangehaalde plaatsen.

Al-'^Ala^ b. Rasid. Alleen Sahr,, 145, /o.

IV.

(bl. 60)

Als huldigers van Yahya b. 'Abd Allah worden H. W.^ I f. ioi<5, 77 sqq.

(naar Abu '1-Farag) en Par. 5982, f. 128a uit., b supra, de volgende ^ulama'

opgenoemd :

'Abd Rabbihi b. 'Alqama (deze lezing ook al-Ifada^ f. 25^,7; ff. W.'.

Al\s>).

Muhammed b. Idrïs al-Safi'^ï (f 204). Beschuldigd te werven voor

Yahya b. "^Abd Allah, zou hij gevankelijk voor al-Rasïd gebracht zijn (^ff. W.^
l. c, naar Abu 'l-Fara^). Van een vervolging wegens verstandhouding met

'Aliden spreekt ook een overlevering bij Abü Nu'aim, Hilyat al-Awliya' (de

Goeje, Einiges über den Imam as-SafiH^ ZDMG,^ XLVII, iii f.), waar bij

^Abd Allah b. al-Hasan wel aan zijn zoon Yahya te denken is. Volgens

Fihr.^ 209, j8 sqq., was al-Safi*^! sadld fi H-tasayyu'' (vgl. boven bl. 64). Een

hem toegeschreven vers luidt: „Indien liefde voor de Al Muhammed rafd

is,
dan mogen de taqalan getuigen, dat ik een Rafidï ben" (Abu '1-Mahasin,

I 5885 al-Subkï, Tabaqat al-SaJt'iyya^ I 158). Volgens een overlevering, door

al-Subkï {o. f., I 100, 12 sqq.) verdedigd, door I. Ha^ar {Tawali U-tc^ms

bi-ma^ali bn Idrïs^ hs. Leiden 2002, f. 28a, 20 sqq.) verworpen, zou zijn

moeder eene "^Alidische (al-Subkï: Fatima bt. 'Ubaid Allah b. al-Has. b. al-

Hus. b. 'Alï; I. Hagar, /. c. min wald '^Abd Allah b, al-Has.
\ id., Tahdïb

al-T.^ IX 29, 9: F. bt. ^Abd Allah b. al-Has. b. al-Has. b. *^A.
; al-6anadï,

f. 20a'. F. bt. "^Ubaid b. al-Has. b. *^A.) geweest zijn; de gewone traditie

noemt zelfs haar naam niet en zegt, dat zij een Azditische was (bijv. Wüs-

tenfeld, Der Imam el-SchafVi^ 31 u.).

Ibrahïm b. Muhammed b. Abï Yahya (f 184 of 191). Hij wordt
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aangemerkt als Qadarï, Mu'tazilï (óahmï), Rafidï en gold bij vele critici als

kaddab. Al-Safi% die zijn leerling was, oordeelde daarentegen heel wat mil-

der over hem (T. Ha^ar, o, c.^
I 158 N°. 284). Volgens al-Tüsï, N**. 24, le-

verde hij op gezag van al-Baqir en al-Sadiq staande tradities over en was

dit aanleiding om hem als overleveraar verdacht te maken. I. Abï Yahya
zou aan zekeren Abü Muhammed al-Hadramï een'* brief geschreven hebben,

die hem aanspoort om te blijven bij zijn liefde voor de a/tl al-bait in 't al-

gemeen en voor Yahya in het bijzonder {ff. JV.^ I f. 101^, 26— 102^, i).

Muhammed b. *^Amir. Al-Dahabï, Mlzan, 11 394, geeft drie overleve-

raars van dezen naam.

Mukhawwal b. Ibrahïm C^Alam al-Huda, al-Tüsï, 328: Mikhwal). Vol-

gens al-Dahabï, o. c.^ II 465, was hij een kleinzoon van Mukhawwal b. Rasid

(I. S., VI 245); hij heet een rafidï bagid en schatte zelfs een 'Abbaside

hooger dan Abü Bakr of 'Umar. Al-Ifada^ f. 2$a^6 sq. = ff. W.^ I f. loia

uit.,
is hij genoemd als een dergenen, die op gezag vian Yahya overleverden.

Als aanhanger van Yahya ook al-Ifada^ f. 25^, 6 sq.

Al-Hasan b. al-Husain al-'Urani. Küfisch muhaddit: een van de

voormannen der Ói*^a (al-Dahabï, o. c.^ I 196 uit. sq. ; vgl. I. S., VI 206).

Hij leverde tradities op gezag van al-Sadiq over (al-Nag:asï, 38; vgl. '^Alam

al-Huda, al-Tüsi, 88).

Ibrahïm b. Tshaq. Blijkens al-Dahabï, o,
c.^

I 10 sq., waren er ver-

schillende muhadditün van dezen naam.

Sulaiman b. óarïr. Zie bl. 73, 82,^83, 84.

'^Abd al-'^Azïz b. Yahya al-Kinanï, een mutakallim van ascetisch

leven {Fihr.^ 184, /5 sqq.); leerling o. a. van al-Safi^ï (I. Hagar, 0. f.. VI

363 NO. 692).

Bisr b. al-Mu'^tamir. Deze leeraar der Mu'^tazila werd door al-Rasïd

op beschuldiging een Rafidï te zijn in hechtenis gezet. In verzen verklaarde

hij noch tot de Rafida noch tot de Mur^i'a te behooren, Abü Bakr en '^Umar

te erkennen en los te zijn van de Umayyaden {al-Mt^tazilah^ ed. Arnold, 30).

Fulait b. Isma*^il.

Muhammed b. Abï Nu'aim, d. i. b. Müsa b. A. N.^ t 223 (I. Hagar,

o. f., IX 481 W. 777 vgl. 493 N". 807).

Yünusb. Ibrahïm.

Yünus al-Balkhi. Een Yüuus b. Sulaiman al-Balkhï komt Abu '1-Ma-

hasin, I 428, /j", voor.

Sa'^ïd b. Khutaim. Zie I bl. 284 v.

Al-Ifada^ f. 25*5,5 sqq., worden vermeld:

Valiya b. Musawir. Als hiddab al-Dahabï, o. c, II 593. Hij wordt

al-Ifada^ f. 25«, 7 '= ¥' ^«i ^ f* ^^^^ ^"^'-^ ^'^ tradent op gezag van Yahya

genoemd.

"^Amir b. Katïr al- Sar rag; een Zaidietisch overleveraar uit Kufa, al-

Nag:asï, 208.

Sahl b. "^Amir al-Balkhï. Al-Dahabï, o.c.^ I 386 paen. sq., vermeldt

dezen naam met de ttisba al-Ba^all.
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(bl. 123—5)

AANSTELLINGSBRIEF DER 'AMIL's.

Sira, f. 12a, 6—loa,6:

U\^ ^Uy\ A,V,>. Jc cJL^\i\ i S^i^W c;.^\ oi is:^lj>f

^^ Ji? J3 .^ lsJ^ ^J^

^% J.\
(^^ 5^\ J\ t?:>Vib\ ü^t^ t^Ü\ Jl^^\

Aflsï^

^^ «1» •—' Ui

4]\^
-uic 4ü\ j^ «ta\ J^j ^"^1^ li^^ ^j^ ^^ ^'^^ »y di^A\5j

viib t^>lSj J>4 &)_^^ ^C^\ Joy\ 4» ^1^5 j\5^\ij a:^W. 4\(>JG

^\x% f^\^ 2^\3\ ^U\ ^)^r^^\ j^ ^Jl^ o^^L^Vl

a) hs.
,ó_j 6) hs.

ja\j c) hs,
iY^*c (?) hs. Uj^

4iJ

4iJ



^^j Oi"^^ J^^ ^;^-
-do cl»j-^ ^—-

^ti^j 0]j^\ J-aI* ^;^*

^ ^4 gjjil a* 0^1? ^^^ ti >*^ f ai^^\ ^'vtf O-^ >\

J)^J\, j^^ dUi ^^^* o^^j %J^ ^js- xt .\^\ .Vc j\

^jU sLo j--jV ^M^ yb^ pU? 5_jU ^ij!i^j vfÜi o.^i' plj-*^^
^'^

vJUaJ
*^^ \^ 4_x* JóAs

*:i^
A.,>.U> ti\ v^ viJj^ \i> ^ov*^i?

.^^J. U Jp aJjS^
-u* Ji dü o/s 45Ü\ i>\\ liJ^ V5> o^^J

.U j\ dJili V*
g^r c:-^ \jU 4ic dil Jjw :Aj ^ 1 j^ dil

Ji^yJP c5jUl, J.U J^yJp ^M\ JUr^ ii^U ^\ 5\

a) hs.
ci\_j Ji^^ &) zoo het hs. c) hs. Viti cZ) Oj^^^j «) ^^^

zonder teekens. Professor Snouck Hurgronje was zoo goed mij op de boven-

staa/ide lezing te wijzen.
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"
-tf-

o^;\ t^iW jU\ .\jh -\J\ .^ c} >i^ f ^jA^. -^^^J-^

o* ^./A\ Jft^ i;ji\ Jfc\ C)_^U
4.1 aU- *:i ^ CJj^\ A?- *^ LTi^

Ucj LL ^\
^y, ^ ^ 3jJ^ ei <^ ^^v>*^rji5 *J ^*^

?}c dlAc
^bLlJj L-^^b oi^^^ i ^

Yi

(bl. 128—130).

OVEREENKOMST VAN AL-HADI MET DE JODEN
,

EN CHRISTENEN VAN NAÓRAN.

A= 5'ïro, f.-22a, I5-25a, 7. ,

B =Hs. Milaan, Ambros. B 97, f. 3576—3586; vgl. Griffini, lA&ta dei ma-

noscr. araU etc, ISfo, 221 {RSO., IV 103Ö). Deze tekst bevat niet de

namen der onderteekenaars van den sul/i.

C = Hs. Milaan, Ambros. E 57, f. 18a—19a. De tekst der mij ten dienste

staande rotographie begint bij ^^Vj ö ,
bl. 296, 3. — De rotographieën

van dezen tekst en den voorgaanden ontving ik door welwillende

tusschenkomst van Prof. Dr. Griffini.

a) Qur. XCIX 7, 8 6) hs. U c) hs. JiJ\i d) hs. tSjt^j
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xJ»^j JjiS-^^zJL, ^^\a^j^m ^^ C^Li.\ J\y.\ Jp ^/i»JÜ\ jDi\

/^ 4a\
fc--c»-j\ O'-'^^ OtA**^^ v>* V?*sf! O^ e)9-!iLa5\ ^^^ *1^V\

i>. *
4tt\ j_^-y ^.i yu^ dBi ^ \^ 1 ^ üfcU ^\ru ^\

^•^ J^V fjomi Jiai ^^\ ^«i.^\ Jp f^li>
P)

Jij
Cj\\ Ja\

JÜ\
J^i»\ *l^ ^ Oi*-A^ ^^ 4cW- j-a>-\j ^j^ópSs

i^iil Ja\ tJV

^ ^ ^5<»^ W«^ j^UÏ 5^<7 7liJ\ i^iSl Ja\ Jc- (_/>/«i ^-^^

a) B laat voorafgaan *ö.\ ^^j oOL\4ii\ u_»j
<u} Av^\ w^-J'V ^^J^ «ui\

ƒ*»»

\^;iJ^ ^lJ L.^ AiT, X.'ii Jp &) B Jl^ c) B ^\ d) B Uj^^

e) A ^^ ƒ ) A ii/a ,
B ii^ g) B i;,^Wud A) B JUj *) B c-i»uaJj

Ai) B
jj»

^ê3^ 1) B 0-»*^»*
w) B

U_j.«*»> n) niet in B o) B

1-j 4JV ^) B j^
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^>*j L^Li\ ^2r*
^\sr >\ic ^-ij^ viiU. J^^ Oi^ X> O^-^*

^*1^ ltW ^\ i o^Ui JP-
j[U= o^ J^'^iSM ^^-

iL
^Jl.

»i5^ .^^ ^uJ\
«^) ^Ato Ji« 4J1C ^^ JL V^^ Assi** o^s- jUj «) Aisi^

^y^ Ow/J \;^ ^<<^ C^3-^^ -^^ J^^ ti^ L^^lil 4*:S'^ v4j\:$ lift

O^ 0\^- ^^^ J*^ -^-J t^j ^ (S^j O^ '^'^^ J''^ o* ^J^j

II)

^J>' 4«^j JuC^ 4X6*^ 7^-^J ^'J
^^ ^^J 7^ AJ'^Iw^ A^j\ f^A^\

at ui

S) l^^ 4C>\> ^l 45\l>
jl<> o^\c-\ vi-w-Jltlj

a):^0. J«> '•)4ü\
^)^:;\3 ^Ü\

a) A, B
\_^j\ &) in B na doorgehaald V^ c) O «üsk^ d) B CXa»

e) B met i^y, G L.j ^\ Jcj ƒ) A, C ^s^:^ g) B^Uj h) piet

in B i) B
(j>jC«\.\ h) G iiA O ^ boven den regel toegevoegd

4c.^W; O
Ac.^\o m) B, C '^ o^ w) Q'iJ'- ^ 256 o) B, O cSiV.j

p) A J\
met Ja^ er boven q) B ^;,\ ?•)

C
nogjc-j jt- 5) niet in O
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4-uxl JVü aII^U Jo. 4^.V:$"J vdlj j- ƒ oiJ'Ul (je
4. 4«\

;^* V-^

II)

•

4_i33l\^ \^ic o^^l^ c^^ll^ ^)*\>wiV ij\x^v\ 3jy\ ^ J^

^ **)45»3U \5jWj ^!^Ji\ ^^ Ua?^ \j>. ]^ oJ^V\ *)
(5-3^.\ Cr»

"^o'^j >. ^j S\ ^j ^ ^j fv->.^ i 4*V u^j\ i ^j 5j^

<^ ^^ OJ^ oAW\ 1)j i> viÜA; y) C. Oi^^l S^k) 5^\

a) niet in B b) B £)^])S c) B iijV^i ;
C boven doorgehaald tAV»o

d) C hoven doorgehaald diill 0) B t^i>^ f) C \i'^c> g) B ^j^^',

O evenzdo en J^ op den rand h) niet in A i) B 1^ k) B nog

Lj ^J)^ ;
C nog aJ\_j Z) Qur. IX 104; B zonder

V^ m) in C volgt «uj\

n) o.a. Qur. II 40 6) B, G :>y v) B ill i>. q) B nog 4a\ ?•)
B

^-ij^^ s) C
t5^»-V9 , op den rand iSj^^ t) niet in B u) B «ujU.

«;) A .^ ïf)rand A >_-^ [?JLii)\] Ji»J\ 4,1*1 x) C met doorgehaalde j
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oM^ jy •lA'. L»^ O^
|i
j^ ^

^'l? fV:-^.^
i ^-^ Jj^

j<vüe\3 ^J^\ J o^\ tip '')v-« U '^)C ''Oic. yU^ ^)ovujlV

^^^f itfyf lil ^^# itt

\^3^ ^ <! OA *^^l^ urjüJ O- ^^) WVj U^««)t>^il\ OiJj.O!rU^

a) B \ij 6) A (5>JL\ c) herhaald in B d) B, G \^-:>\j

e) A VfeW ƒ) niet in B. 9) A,B 4. A) B *J^ i) B ^Ji^

k) A 44il> l) niet in B m) B Jc»\ w) niet in B o) G boven door-

gehaald JoV. p) B Aj\ ö") B, G q\j r) niet in B s) A ^ji ;

B z. p. j{) B, O \j^\ u) G er boven ^j\ v) niet in B w) B /yH'^j^

a;) A zoo verbeterd boven o^r^di.^ ;
B Ow^3i,\ ;

C u^^v^^ y) B Cj\.fc\^*) \

«) B \\j aa) B in omgekeerde orde bb) A Ui\j
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aWU\ ^ iV^ ^^ CftU\ Jiy.\ O' Vy ^ "'i» o>rtj

* ai

\^o-\
U -•\^ i l>.)^ oJJ J\y»\ i>).\^ ^y. '>^(sj>.\ U w)^LJV\

^ ^\ ^ Uil- U ^)dÜ3 '\^ «>o>^* tJir^ e«^ a-

4^ ^\3;\ i^;* .4^6. 05**^^ cT^l? 4^!^\
Ainlj c^^Vijtlj 4as»!'^

^\ Aj,y
^ic Jjc»- j\ iji^fi^j\ '^") v.^ ^ic «-jj/^ j^ ^^^ y^

lil ^y)

o) niet in O h) B ^J.\ c) B J^^aII. d) C met ^^y^\^

boven deniegel e) B yjXJ^ f) A Vc ; B, C \^ g) B, O 1^^

/t) B, O
J.«s!\ i) Bj^j A) B J^ O C boven den regel nog d}]:>

m) A \j^ n) niet in C o) A isy»-\'f
B

V^p.^; C
\^!».\ j}) B \^\

9) A o^Ji.;
B ^jJb J-)

B ^^ s) G -uA
.^^ «) B \^\^ u) A j\c>j

V) G
Jc.\j , w) G ^j2> x) B uJui.\
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^-éV«j JjJ>.
ju3 c-*V^\ ^Jtfc J ,^U 9«LiJ\ ^Jt«jb jj^

4J10 ^^ U

ƒ)
jr^\ ^cLJl ^JA *\^V.

y\.i_j AttVj ^>*^ ^>- (^c }'\y^ \yy^j ^.j'f'\i

'T'j>-
-i*—5j i>i*^^ cr»^!^ 4>}!^J^ Oïr*3^^ "f^^ ^^ ^ ^J ^^

o)Ac f^ CX^'JS i>« <)^-»a?- ^^cr- g^^* '^^^^^j Ö^Ij
*

vfiU;

0\^. »Oi.i)\ Jfc\ ^ t^j^ vlilOi 2)^\ J^^ ^ i')oi-^\ oi

ui

a) B, C Je &) B \^:>y c) niet in B <ï) B rt-^,J,jü* ,
C

j^^-i-J***

e) C laat volgen L- ƒ) niet in A gf) in C van af Jüji op den rand

h) in A van af l^\ij op den rand toegevoegd. i) B ^iful h) B w-.>-_j ;

C <--p-* O C
ivoj a)\_j;

van af_^\ niet in B m)met in B w) A »xi»-

boven ^^^ toegevoegd o) O \^. jp) niet in A 3) B, C met Oc aü^ ^^o

Lij a^^j r) in A volgt nog ^j^ s) van af dJli Ju niet in B t) A, C iS^^

u) niet in A v) "B zonder enlogie; C met L.^ a)^_j
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o^^ ojrf >'V ^\ ^-^-Aj ol^. Jly**^ ^^.j^ Cr*
^-^^ y^

C^^W j ^L^\ ^Jt»jb
v--»5j

ir\ *^\ 4U)j *y4i JyA ^j L^ aJ^

JuC- Qj A^\ A^ Cnr^Uj OV^j -^ 4i«, ^) J Ai* *
i;;u. *f-*\ IJ^

C:kf^t w^ Acia^ 4\ ^y. ^ ^;^» ^^^-^[j 4;^\^ v.,-^ Jj'»ji\ «)4a\

jUp- ^^i Aa\ JuP-
^^. -X«*-\^ 4»Jj\^-i "-r*^ ti^ji^ ^\;i^ CrJ Üi^j

JuP-j »--C$^ vfJül\ JuP
^2;;

dDi\
JuP-j ^^H-^ ^)j^Ail\ ^;;e f^J

^j^
*
»^\a^\ ajPj u-*^ olj ^K ^ >^ ^, Ajj w--^ ^\j^\

tS-^^ y^y ^W ^. O^aï
^;;; ^«*>-j «--^^ dl\l\ Xp. ^^ 'n-^)^^

ö^O 'f^J «-ii^^A
^;;i

.SVJ ^y -X«^j v-r-^^ (5^^ Oi •^»-^ OJ

a) niet in C &) van af Jl niet in B; O met
Ju-j a,)1j c) A ^y,J

d) B ^y^ jjut; G Qa e) G met aWo
^y^ boven den regel toegevoegd

f) O met toegevoegd <u^\.^^ g) niet in A ^) in A van af ^_ Av-rfj

Aa\ XS' op den rand i) C op den rand nog aï^V^^ 7c) C zonder art.

l) niet in A m) in C boven den regel toegevoegd n) A zonder punt

o) hss. zonder punten ^) A v*^.»mj;
in C lijkt .i^jjw in u-*i»;. veran-

derd te zijn q) in C nog J^si ï') in A steeds zoo veranderd uit
\>Jij

s) C dj^^^j (c4j»^ Vgl. Usan, II 467 infra). i) C ^^
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a) niet in C; A hier ^\y^\ h) in C op den rand; daar 4»^ XS'j

c) hss. zonder punten d) G zonder punten.

VII.

(bl. 218)'

Het openbaar optreden van ^Alï b. al-Fadl met zijn leeringen en prac-

tijken had volgens de Sïra plaats te al-Mudaikhira in Safar 297, na de

plundering van Zabïd (vgl. bl. 223 v.). Al-óanadï (ed. Kay, 143, 77 sqq.)

stelt het ter zelfder plaatse, maar kort na haar verovering in 292 (vgl. bl. 114),

terwijl I. "^Abd al-Magid en al-Khazragï den Qarmaat het masker laten af-

werpen in San'^a' {Bahéat al-Z.^ f, 17a infra; al-Kifaya^ p. 33,^^ sq.).

De Sira bericht daarover, dat hij verbintenissen in verboden graden en

het drinken van wijn voor geoorloofd verklaarde, in het algemeen de wet-

telijke voorschriften ophief, Muhammed en zijn openbaring verloochende en

zich ,jheer der werelden" (Allah's naam) liet noemen. Ook zou hij gemeen-

schap van goederen en vrouwen ingesteld hebben {Sira^ f. 160^ infra:

^j Jo-j 3^ 4il\ ^^cS-i ^y»
Aj «W.

\xj (161a) <\c 4il\ j^^ S^, ^Oj

Volgens al-Ifada^ f. \\a^ 14 sqq., maakte I. al-FadI aanspraak op het

profeetschap en hoorde men uit zijn leger in den adan'. „Ik getuig, dat

^Alï b. al-Fadl de gezant van Allah is". Dit bericht schijnt dus te onder-

stellen, dat althans de salai niet afgeschaft was. — Ook wordt I. al-Fadl het

plan toegeschreven om de Ka'^ba te gaan verwoesten, wat al-Hadï vooral

tot verweer zou aangezet hebben.
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Ibn Hazm (bij Friedlaender, The Heterodoxies^ I 68) spreekt van de toe-

kenning van goddelijk karakter aan de beide Yemenische da^i's.

Hetgeen de Sïra en al-Ifada mededeelen, vindt men terug in H. JV., II f.

273 infra, 280:. Daar vernemen we ook, dat het adres van I. al-Fadl's brie-

ven aan As'ad b. Abï Ya'^fur luidde : mm öasit al-ard wa-dahiha wa-muzahil
• • *

al-^ibal wa-mursïha ila ^abdihi As'^ad enz. (Nihal anon., f. 33^, 12^ geeft de

eerste helft der formule als aanhef zijner brieven in 't algemeen). Tevens

wordt het bekende verhaal opgedischt van bijeenkomsten des Vrijdagnachts,

waarin een onbeperkte gemeenschap van vrouwen in practijk werd gebracht

(vgl. de Goeje, Mém. sur les Carmathes \ 1 59).

Al-óanadï (ed. Kay, 143 uit. sq.), I.*Abd al-Ma^ïd en al-Khazra^i (-^«/^ifa/

ö/-Z., {. i'ja infra sq, = al-Kifaya^ p. 33, -^-^ sqq.) vermelden de pretentie

van het profeetschap, de opheffing van het wijnverbod en het geoorloofd

verklaren vdn bloedschennige verbintenissen. Hiervan en van de afschaffing

van salat^ sawm en ha^^ is ook sprake in de verzen, die I. al-Fadl in den

mond gegeven worden (behalve bij de. genoemde schrijvers gedeeltelijk ook

Nihal anon., f. 33^; tekst met vert. ook bij de Goeje, o. c.^
226—7 vgl.

160—i). I. "^Abd al-Ma^id en al-Khazrag;i hebben ook de boven vermelde

o^5«-formule.

Volgens Nihal anon., f. 330, 10 sqq., gaf I. al-Fadl zich uit voor den Mahdi

en maakte hij aanspraak op het profeetschap met de bewering, dat Allah door

hem de profetische zending van Muhammed had afgeschaft {nasakha). Hij

heet verklaard te hebben, dat er paradijs noch hel noch opstanding was,

evenmin als straf of belooning.^ Met het Qur^anische paradijs waren bedoeld

„deze voor de menschen verborgen gehouden genietingen" {hadihi H-laddat

al'tnahtümat ^an al-khalq\ die hij veroorloofde openbaar te maken. Tevens

onthief hij zijn aanhangers van salat^ zakat^ siyam^ ^o^éê-^ kortom van alle

wettelijk verplichte dingen. Hij zou gezegd hebben: „Ik ben als profeet ge-

zonden met de weldadige rust en de volle veroorloving" (al-raha al-satnha

wal-istibaha al-mahda^ omschreven als het nalaten der Hbadat en het doen

van hetgeen verboden
is).

De auteur van Anb^ al-Z»
(f. 35a infra sq.) laat I. al-Fadl zijn volge-

lingen behalve den wijn ook nog ityan al-dukür veroorloven. Hij spreekt

voorts van de toelating van verbintenissen in verboden graden, van de af-

schaffing van den ha^^^ in 't algemeen van een godsdienstpractijk, die tegen

de wettelijke bepalingen inging. Jammer genoeg verwijst hij voor I. al-Fadl's

khutba met geloofsbelijdenis naar andere geschriften.

Van veel meer beteekenis zijn de gegevens aangaande de denkbeelden der

Qarmaten, die Muslim al-Lah^ï overlevert uit de Sïrat al-Nasir li-din Allah

Ahmad b. al-Hadl^ samengesteld door al-Nasir's gezel "^Abd Allah b. "^Umar

"al-Hamdanï, volgens al-Lah^ï een gewichtig werk, dat echter in zijn dagen
door gebrek aan belangstelling zeldzaam geworden was (al-Lahgï, f. 133,

383 infra, 390). Het zijn enkele verzen van "^Abd Allah b. Ahmed al-Tamïmï

en een mededeeling van "^Abd Allah al-Hamdanï. Omtrent den eerst ge-

noemde merkt al-Lah^ï (f. 4i« infra) op, dat hij een der gezaghebbende mannen
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der Zaidiyya was, meer geleerde dan dichter, en vermoedelijk de redacteur

(sahib) der Masc^il betreffende garïb al-Qut^an^ die in een tafsir van al-Lahgï's

vader voorkwamen en exegetisch gewichtige antwoorden inhielden op vra-

gen, gesteld door Ibadieten (f. 140:, 39<5 infra, 40a supra, maakt melding van

Ibadieten in het gebied van ó. Sazab, op de Sarat Qudam, en van Haéé^
en al-éaraf; vgl. Óaz.^ 69, ó, 7^ 72, 77, 22^ 125, 12^ 23-^ en zie bl. 216 n. 3,

218 n. 4), die al-Nasir Ahmed ^aan ^Abd Allah al-Tamimï had voorgelegd.

In een gasïda van hem, uitgesproken bij de huldiging van al-Nasir, treffen

we de volgende verzen aan (al-Lahgï, f. 410, ig
—

21) :

Aan het einde van het gedicht lezen we:
jSuJiS LjUub (3y 5 \jSd A,J^

Dezelfde dichter zegt in verzen, die de vermeestering van de bergsterkte

Sazab op de Qarmaten, omstreeks Du '1-Qa*^da 306, herdenken (al-Lahéi, f.

51^ infra=L; Par. 5982, f. 209^,/^ sqq. = P):

f''>

o) P met diacr. teekens 6) L
j^* ;

P ^^ ; vgl. (raz., 68, 2 N., en

zie bl. 112 c) P met voc. d) hss. A^\ e) vgl. bl. 110.

Eenige toelichting omtrent de termen, die in deze verzen voorkomen, ge-

ven de opmerkingen van "^Abd Allah al-Hamdanï (al-Lahgï, f. 42^ infra, 43^

supra; Par. 5982, f. 202^):
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Vto^i Ja
|eT(Xi3 J_y>^\ i3 ^IAj ^I ik^y^l \^v*ImJ cu".U iiViW

oAtoj

^^c ^) ^l\ jcy:^

*
^(i^i lAsl dili ^^^« ,i?d_/ ^4^ (i\ >P> Ji*) ^^

a) hss. zonder punt h) de volgende pericoop ontbreekt in P c) hs.

^J^^ d) hs. zonder teekens e) in het hs; volgt \y^j ^J>c>,
dat op

jlc na doorgehaald schijnt te zijn.

20
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De term künl^ die liier het hoogste goddelijk wezen heet aan te duiden,

is klaarblijkelijk de vrouwelijke vorm van het goddelijk scheppingswoord hm
(ontleend aan Qur. III 42), dat als Logos gedacht is (vgl. Horten, Die

philos. Systeme usw., 326 u.) en dat in het verslag over de trappen van

inwijding in de leer der Qarmaten bij al-Nuwairi ter aanduiding van de

eerste emanatie uit het absolute, onbepaalbare wezen gebruikt wordt (de

Sacy, Exposé de la Religion des Druzes^ I Intr. CXVIII—CXXIV, vgl. al-

Maqrïzï, al-Khitat^ I 396, j" sqq. ;
zie, ook E. E. Salisbury, Transl. of two . . .

Arabic Docujjienis rclaiing to the Doctrines of the IsmaHlis etc, in Journ. oj

the Amer. Or. Soc.^ II 299 §tj.).
Dat in ons bericht de vrouwelijke vorm

voorkomt, is misschien alleen gevolg van de omstandigheid, dat het zoo uit

hoofde van metrische overwegingen is aangewend in het vers, dat de be-

richtgever aanhaalt.

Qadar wordt ook in de zooeven aangehaalde plaats, met verwijzing naar

Qur. LIV 49, als het tweede, uit het eerste voortgekomen wezen genoemd.
De benamingen al-sabiq en al-fali {al4ahiq) voor deze beide principes komen

ook voor in de bronnen, die de Sacy bewerkte. Hetzelfde geldt van al-^aql

en al-ftafs^ die den vovq en de tf^w^^ der Neoplatonici (vgl. Ueberweg, Grundr.

der Gesch. der Philos. 1°,
I 337 f.) vertegenwoordigen. Te zamen worden zij

als al-aslani al-awwalani, de beide eerste principes, genoemd (vgl. de Sacy,

o.
r.,

II 86—81). Vgl. ook Goldzihei', Streitschr. des Gazali gegen die Bati-

nijja-Sekte (Leiden 19 16), 44 f.

De termen al-^idd^ al-istiftah en al-khayaly de tweede in den vorm ai-

fath^ zijn mede bekend als begrippen in de leer der Batiniyya, vanwaar zij

zijn overgegaan in het systeem der Druzen (vgl. de Sacy, o.c.^ II 12—21,

61, 68—69; Salisbury, o.
c.^ 312). Khayal zou kunnen doen denken aan

iihuhov^ dat evenwel, zooals Dr. K. H. E. de Jong de vriendelijkheid had

mij mede te déelen, als principe geen plaats inneemt in het Neoplatonisch

systeem. Dr. de Jong stelt de vraag, of er misschien aan het laagste principe

bij Plotinus, de materie, is te denken.

Mogelijk geven Batinietische geschriften uit Yemen als die, welke Griffini

in ZDMG.^ LXIX 80
ff., beschreef, eenmaal meer opheldering over deze

termen.



TOEVOEGINGEN EN VERBETERINGEN:

BI. 6 n. 3: vgl. nog Bukh., Kit. al-fiian^ Bab 20, N°. i.

BI. 13 n. 6: vgl. echter Goldziher, Ueber die Eulogien der Muhammedaner^
in ZDMG., L iioff.

BI. 14 n. 3: zie ook Goldziher, o. f., ZDMG.., L ii2f.

BI. 15,// V. o.: lees éïröye i. p. v. Óiröye

BI. 16,9: schrap de woorden: zooals wij zullen zien

BI. 18,79 ^' °*" ^^^^ Hanbal i. p. v. Hanbal

BI. 18, JS V. o. : voeg na khalifatain in: vgl. I. Hanbal, Mtisjtad.^ V 189 uit. sq.

BI. 19,7: vgl. ook ^^., VII .17 uit.

BI. 19, /o V. o.: lees Khasïï'is i. p.v. Khasa^is

BI. 20, 12 : Over den naam Abtt Turab zie men het weldra te verschijnen

werk van Griffini over Zaid b. 'Alï en diens fiqh-werk (hier verder met

Zdid aangeduid), N". 494.

BI. 23 n. 2: vgl. bl. 72 n. I

BI. 23, 2 V. o. : lees mulhidïn i. p. v. mulhiaïn

Bl, 24,2/ V. o.: voeg na 15,2 toe: 16, j» sqq.

Bl. 25, 7
J

Bl. 26, s \
lees Da^üd i. p. v. Dawud

Bl. 26, 14 V. o. )

Bl. 26, 7^ V. o., 77 V. o.: lees "^Abd al-Malik i. p.y, *^Abd al-Malik

Bl. 26, 2 V. o.: Over Abü Mikhnaf als schrijver eener Sïra iniamina Zaid b.

^Alï vgl. Griffini, Zö/</, bibliogr, Ind.

Bl. 27,0» V. o.: lees 7j i. p. v. 7^

Bl. 28, 72 V. o. : voeg voor Mïzan in al-Dahabï

Bl. 29, 4 : Over al-mansür als benaming voor den Mahdï vgl. Naswan, ed.

^Azïmuddïn, 103, en de bij Friedlaender, The Heterodoxies.^ II 109 N. 2,

opgegeven plaatsen.

Bl. 29 1. r. : lees Da^üd i. p. v. Dawud

Bl. 31 n. 2: vgl. ook Strothmann, Das Staatsrecht.^ 85

Bl. 32, j* V. o.: voeg na al-Nagasï in: 169,^ a f.

Bl. 32 n. 8 : voeg toe : H. JT., I f. I^a

Bl. 34 n. 4: vgl. Griffini, Zaid., Intr. §2 XVI, § 7

Bl. 35, /<5: Een Kit. qira^a Zaid b. '^Alï vermeldt al-Tüsï, N°. 525. Over

andere dergelijke werken vgl. Griffini, Zaid., Intr. § 5.

Bl. 35 n. 6: Muh. b. Mansür al-Muradi is ook bekend als overleveraar van

de Amall van Ahm. b. 'ïsa b. Zaid, vgl. Griffini in ZDMG.^ LXIX 64

Bl. 36,70 vv. : vgl. ook I. Sakir al-Kutubï, Fawat al- Wafayat (Bulaq 1283),

I 210 sq.

Bl. 36 n. 3: Het gebruik der uitdrukking wordt zelfs uitsluitend aan ^Alï

toegekend, I. al-Bitrïq, al-^Umda., 136 sqq.

Bl. 45,0" V. o: vgl. ook Griffini in ZDMG.., LXIX 64 N. 2a



308

BI. 48,0» V. o. : lees 109^ i. p. v. 1090;

BI. 48,^—s V. o. : De volle naam van den schrijver van /Gf. al-masabïh is

Abu 'l-'Abbas Ahm. b, Ibr. b. al-Has. b. Ibr. b. Muh. b. Sul. b. Da'üd
• • •

.

b. al-Has. b. al-Has. b. *Alï. Deze geleerde (vgl. al-Mi^tazilah^ ed. Ar-

nold, 67 paen. sqq.) was volgens Yawaqïi al-Siyar^ f. 163a infra sq.,

1640, oom (khal) en leermeester der broeders al-Mu^ayyad billah Ahm.

b. al-Hus. b. Harün (vgl. bl. 279 n. 2) en al-Natiq bil-Haqq Yahya b.

al-Hus. b. Harün (vgl. bl. X, 97 n. i). Hss. van genoernd werk zijn in

Milaan, Ambros. A 55, B. 83 I,
E 232 (Griffini, Lisia dei manoscr. arabi

etc, ROS.^ m 571 sg., N°. 55 I5 IV 1033, N°. 207 1)

Bl. 59, 9 V. ,0. : lees tekst i. p. v. text

Bl. 60, j": lees hadït i. p, v. hadït

Bl. 63 21 : lees 1070, 6 i. p. v. 107 a^ b

Bl. 69 n. i: voeg toe: al-Riyad al-nadira^ II 160 sq.

Bl. 69 n. 4: vgl. bl. 24 n. 2

Bl. 70,5 V. o.: voeg na 217, /5 toe: vgl. 207 infra sq.

Bl. 71,5' v. o. : lees 202 i. p. v. 203

Bl. 74 n. 3 : Hier is wellicht de td'wïl van Jisq bedoeld.

Bl. 79,5: lees al-Nawwa' i. p. v. al-Nawwa^

Bl. 81,2/: zie ook al-Naéasï 265 (Muh. b. "^Abd al-Rahman b. Qiba); al-

Tüsï, N°. 648

Bl. 94, 10 V. o. : In D. H. Muller, Die Burgen u. Schl'ósser Südarabiens^ SB

Ak. Wien^ philos.-hist. Cl., XCIV (1879), 396,^, als
5_^\,^ (S. 361 Abara)

Bl. 98, 9 V. o. : Vgl. ook Wüstenfeld, Geneal. Tabellen^ V 26, en Reg.^ 309
onder Mtih. b. Abdallah b. Ibr.

Bl. 100 n. 6: zie ook I. Khordadbeh, 144, J» sq.

Bl. loi n. 7: vgl. ook I. Khordadbeh, 141,/
Bl. 102,5 V. o. : lees 189 i. p. v. 186

Bl. 103,^0: vgl. ook I. Khordadbeh, 142,9 sq.

Bl. 104, j" v. o.: evenzoo volgens D. H. Muller, Die Burgen u. Schlösser Süd-

arabiens^ 392, //

Bl. 105: De titel is waarschijnlijk naar al-Khazragï, al-^Uqüd al-hï'lu^iyya^

I 410 paen., te lezen als Kanz al-ahbar fi mc^rifat al-siyar wal-akhbar.

Men vindt ook Kanz al-akhyar^ ib., 324, 12 sq.; Rieu, Sufpl.^ N°. 469.

Bl. 106,7^: lees Yahsib i. p, v. Yahdib; vgl. bl. 198 n. 5.

Bl. 106, 13V. o. : I. Khordadbeh, 137, 7 sq., vermeldt óawf Murad als een mikhlaf

Bl. 107,9 V. o. : Kay, Yaman^ 225, spreekt ten onrechte van "^Abd al-Qadir

{al-Kifaya^ p. 29, 11 : '^Abd al-Oahir).

Bl. 108, /ó v. o. : voeg na 26*5 toe: 2()b infra, 30^, b

Bl. 108, /ó—IJ V. o.: zie ook 191 n. 6,

Bl. 109,5 V. o. : lees Khaldün i. p. v. Khaldün

Bl. 110^20 V. o. : voeg voor Par 5982 toe: al-Lahgï, f. ^^b infra

Bl. 111^1/2: lees 'Aqïlide i. p. v. "^Aqüide

Bl. 1X1^22'. Mas., VTII 196, vermeldt den saikh van La^a als heer van

Qal*^at N-h-1 (corruptie van Tukhla? vgl. bl. 112).
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BI. 112 n. 2*. De naam is mogelijk als Bait Dïb te lezen, dat men op Gla-

ser's kaart {Pet. Mitt.^ i886, Taf. i) Z.W. van éibam op een uitlooper

van Ó. Dila'^ vindt.

BI. 113,//: al-Kifaya^ p. 33, <$, spreekt van óa*^far b. Ahm. al-Manakhï, en

Anblf al-Z.^ f. 340: uit., ^, /, van óa'^far b. Muh. b. Ahm. al-Manakhï.

Vgl. bl. 106 n; 7.

BI. 113, /j: vgl. al-Óanadï, 141, J* sq.

Bl. 1 13, 77 : Suhaib als ^ohêb bij Maltzan, Reise nach Südarabien (Braunsch-

weig 1873), 203, 204, 243, en kaart.

Bl. 114,9—10 : vgl. echter bl. 216 n. 2

Bl. 114, 12 V. o.: vgl. ook T. Khordadbeh, 140, 13 \
Anb'd^ al~Z.^ f. 340!, met de

bepaling jA*i\ ^% \^ ü
Bl. 117, /j»: Over een schrijven, waarin al-Hadï toen misschien op de afwij-

zende houding der San'^anï's antwoordde, zie 276 v.

Bl. 117,75 v. o. : lees al-Husain i. p. v. al-Husain

Bl. 122,7 V. o. : voeg na Rabi*^ in: (vgl. bl. 163 n. 6)

Bl. 122,^ V. o. : Par. 5982, f. 2530: (sluit niet aan bij f. 252^) supra spreekt

van den bouw (restauratie?) van Hisn Talammus (omstr. 615?) aan den

Z.W.-kant van Sa'da.

Bl. 123, /ó—77: amir al-mu'mimn noemt al-Hadï zich ook op zijn munten,

vgl. St. Lane Poole, Cat. of Oriënt. Coins in the Brit. Mtis..^ V 126 sq., X 74.

Bl. 123,70 V. o. : Ongeveer op gelijke wijze als Sïra.^ f. 13^, spreekt al-Hadï

in zijn Da^wa aan Ahm. b. Yahya b. Zaid {Ma^mïf.^ II f. 80^, 77 sqq.).

Bl. 125, 7^". lees al-matraba i. p. v. al-martaba. Vgl. Qur. XC 16.

Bl. I27,j' V. o.: vgl. ook Landberg, Arabica.^ V Gloss. s. v.

Bl. 128,.? V. o.: I. al-Muéawir, f. 132^: J^\ ^t^j ^^A j^*^ '^--^

iSj^ ^^ >^'<-.
^' JU ^i^ Jp \jè^\ ^O "^j^^^ ^^ ti (^s. JyJi\)

^\'Ü^U óJ5_5 ijüj cJjj 4*9^

Bl. 129, 2 V. o. : lees hoogleeraar in Leipzig i. p. v. privaatdocent aan de

Universiteit Kiel

Bl. 133,77: schrap {JPa)

Bl. 139, J* V. o. : voeg toe: f. 64a.

Bl. 139,2 V. o.: over Suraim vgl. ook Glaser, Pet. Mitt..^ 1884, 1710;

Bl. 142,0 V. o. : vgl. ook Landberg, Etudes., II 1475 suiv.

Bl. 143, 8 V. o. : lees *^Ubaid i. p. v. ^Ubaid

Bl. 145, 7^": voeg na Sa^ïd toe: al-Yarsumï (naar Ma^mü^.^ I f. 78^ paen.)

Bl. 146,7 V. o.: zie ook bl. 197 n. 6.

Bl. 149,27: Volgens al-Ifada^ f. 50a infra sq., wekte al-Has. b. ^Alï al-Utrus

(gest. 304) de menschen op tot hulp aan al-Hadï.

Bl. 150 n. i: Als el-'Oseimat bij Glaser, Pet. Mitt..^ 1884, 1710:, N. van de

Suraim tot op 2 dagreisen van Sa'da; wel de Beni Ussemed (kaart: Us-

semet) O. van Khaiwan bij Niebuhr, Beschrijving.^ 251.
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BI. 150,70 V. o,: lees
^i\j

i. p. v. ^iL

BI. 154,5 V. o.: voeg na 144 toe: n. i

BI. 162,2^: lees al-Hadan i. p. v. al-Hadan

BI. 163 n. i: De juistheid der lezing Mïnas blijkt ook in het rijm van het

vers Sira^ f. 1410,5 a f.

BI. 168, /j» V. o. : lees al-Hadan i. p. v. al-Hadan

BI. 173,5 V. o. : Anba^ al-Z.^ f. 29*5, bericht ook onder het jaar 287 van eèn

poging van I. 'Abbad om van de Musawwida hulp te krijgen.

BI. i8i,/(5': lees i. p. v. Tabarï's, mü/ia^ir^s: de muAa^ir^s uit Tabaristan

BI. 190, /j: voeg na 1570; in: vgl. Ma^mü\ I f. 77^, /é"—78(5, ^'j

BI. 191 n. 2: al-Lah^ï, f. 6la supra: Aèu ^l-Atahiya ^Abd Allah b. Bisr

(hs. met V op de ^ b. Tartf

BI. 191,2 V. o. : voeg na f. 50^ toe: 1000,2

BI. 192, /ó v. o. : voeg na f. iSia toe: (uitvoeriger al-Lahgï, f. óia)

BI. 194,2: lees: ontblootte

BI. 194,5 V. o. : lees i. p. v. n. i: Over de ontblooting van het hoofd als

teeken van onderworpenheid vgl. Goldziher, Die Entblössung des Hauptes^
in Der Islam^ VI 307 f.

BI. 194,0* V. o. : Dezelfde datum al-Ifada^ f. 740, 8—11.

BI. 196, /j» V. o.: voeg na 126 sq. toe: X 74.

BI. 207,4" V. o. : Volgens al-Ifada^ f. ^/^a^ij sqq., had het vertrek uit San^a"

plaats li-ayyam khalawna min Gumada ^l-akhira sana 28g.

BI. 216,77: Ook zou de lezing XJoa (==maskükf Ta^ al^Arüs^ VI 423,75

sq.) mogelijk zijn.

BI. 222, 14 : Zijn volle naam was Abü Nasr Muh. b. *^Abd Allah' b. Sa^ïd b.

^Abd Allah b. Muh. b. Wahb al-Hanbasi; hij was een saikh en geleerde

van Himyar {Ta^ al-^Arüs^ IV 384,5"
—

/o, op gezag van al-Hamdanï).

BI. 227,5 V. o. : al-Hasan wordt ook genoemd in Mas., VIII 279

BI. 234 n. 2: voeg toe: =1, f. 39a—b^ig (Rieu, o.c.^ N°. 206 XI)

BÏ. 235 n. 3: De vereeniging van ^ald en ra^m als straf voor de(n) muhsan(a)
wordt van Zaidietische zijde voorgeschreven in al-Hadi's JiT, al-munta~

khab (vgl. bl. 275), Br. Mus. Or. 3940, f. 185^, en in 'K. al-tahrïr van

al-Natiq bil-!Haqq Yahya b. al-Hus. b. Harün (vgl. Strothmann, Die Li-

teratur der Zaiditen^ in Der Islani^ II 64), Br. Mus. Or. 4040 (Rieu,

o,c.^ N°. 340) i, \%zb,
'

- óh/ • ••
f

Waarschijnlijk ook in Magmü". 1 na f. 4/0:
Bl. 238, ^ V. o. : )

Bl. 239,^ V. o. : Elders (zie bl. 275 n. 7) hooren we, dat hij qadï was.

Bl. 241 n. 2: voeg toe: =Ma^mü% I f. 78^ infra — Soa

Bl. 241 n. 3: Ma^mü\ 1 f. 'J<)a^4'. Ulè.

Bl. 242, <5 V. o. : = Ma^mïf^ I f. 790;, 5 sq.; daar ijC^^
Bl. 242, 4 V. o. : = Ma^mv^^ I f. 790, 24 sqq.

Bl. 26*]^11—12'. lees al-Hasan b. Muhammad
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abaita ''l-l(^na 20*

Abara 308

al-Abarih 94*
Abba 109

al-Abbar z. Abü Numaila

abdal 227
Abhar 62

Abna^ ipi*, 122*

al-Abrahï 94*

al-Abras al-Madani 162, 170*

abtar 74*, 75*

al-Abtar 74®, 75*

Abtariyya 74* en z. Batriyya

Abu '1-Aswad al-Du'alï 22*

Abu 'l-'^Abbas z. Ahm. b. Sa'^ïd b. 'üqda.

Abu VAbbas al-Faryabï 116/7*

Abu 'l-*^Abbas al-Hasanï 48*, 91*, 222*,

250, 283, 308

Abu '1-^Abbas z. al-Saflfah

Abü "^Abd Allah z. Óaïar b. Muh. al-Sadiq

Abü *Abd Allah al-óahmï 22

Abü 'Abd Allah al-Hus. (al-Has.) b.

'Abd Allah al-Tabaiï 233, 259, 275

Abü ^Abd Allah al-Yamanï 222*

Abu 'l-'Ala=* z. Ahm. b. al-'^Ala' al-'Amirï

Abü ^Amra z. Kaisan-

Abu 'l-'Ararim 188

Abu '1-^Asïra (Ahm. b. Muh.) b. al-

Ruwayya al-Madhi^ï 146*, 197, 198,

205*, 207J 208, 209, 2ig, 221, 222*

Abu 'l-'Atahiya ^Abd Allah b. Bisr b.

Tarïf, heer van San'^a^ 118*, 146 v.,

148, 154*, 155, 156, 157, 158, 174;

tegengewerkt door de Tarifiden e. a.

191 V. vgl. 310; geeft het gezag

over aanal-Hadï 191—196; als mede-

werker van al-Hadï 196 v., 199—205

passim; 210*

Abu 'l-*^Atahiya b. al-Ruwayya al-Mad-

hiéï 146*

Abü ^Awana 284
Abu 'l-'^Awwam *Imran al-Qattan 289
Abu '1-Bakhtari Wahb b. Wahb 62, 63

Abü Bakr, de khalief, zijn huldiging

I v.5 zijn recht op het imamaat be-

streden 2, 253—255, 256; zijn wra-

'king van Fatima's aanspraken 2, 16*,

. 17, 19, 255; zijn verhouding tot '^Alï

2, 3; smading (vervloeking) van —
,

verwerping van zijn imamaat 14,19^

21, 22, 24*, 25, 72, 74, 291; erken-

ning van zijn imamaat 21, 23, 24,

25, 28, 29*, 77, 253, 291; beroep

op den Qur'an te zijnen gunste 23

vgl. 69; zijri voorrang boven 'Alï

{tafdit) 24*, 48; lager geschat dan

•^All 25, 68, 69, 70, 80, 258; zijn

huldiging als een misslag 80

*) Met het lidwoord (al-) en b., bt. is bij de alphabetische schikking geen

rekening gehouden; men lette op de volgorde a, "^a, g, é, g, \ h, i, % s, s,

s, t, t, t, u, u, z, z. Arabische uitdrukkingen en titels van geschriften zijn

cursief gedrukt. Een — vervangt het trefwoord; een •' achter een cijfer verwijst

naar de noten der bladzijden. Namen samengesteld met banu, gabal, wadi, hisn,

qal'a, mikhlaf en sarat zoeke men onder het tweede woord. Voor de afkortingen
zie men bl. XVI
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Abü Bakr b. 'Abd Allah b. Miih. b. Abï

Sabra 286

Abü Bakr b. Abi éaiba 88

Abü Bakr b. Ya'qüb 250
Abü Basïr b. Yüsuf b. al-Harit 79

Abü Da'üd (b. "^ïsa b. Muslim) al-

Tuhawï 289

Abu '1-Dawaniq (-ïq) 49, 55 en z. al-

Mansür

Abü Dugais al-Sihabï 132, 134 v., 159
Abü Darr al-Gifarï 252*, 254*
Abu '1-D-bar z. Abu '1-Sabbar

Abu '1-Fadl z. Sul. b. al-Fadl

Abu '1-Faraé al-Isbahanï X, XV
Abu '1-Futüh z. al-Has. b. óa^^far

Abu '1-Futüh (b. Abï Salama) 114, 216*

Abü óa^far z. al-Mansür

Abü óa'^far z. Muh. b. 'Isa al-Tamïmï;

Muh. b. Mansür b. Yazïd: Muh. b.
• • I •

Sul. al-Xüfi; Muh. b. "^Ubaid Allah.

al-'Abbasï al-*^Alawï

Abü Óa'far al-'^Alawï 212 vgl. Muh. b.

al-Hus. al-Hasanï

Abu '1-óais z. Ishaq b. Ibr. b. Muh.

b. Ziyad

Abu 'l-óarüd z. Ziyad b. al-Mundir

Abu '1-óawza^ 54*"

Abü Gassan al-Azdï 35

Abu '1-Gassam b. Tarïf 200, 205,212*
Abu '1-Haitam b. al-Tayyihan 254*

Abü Hasim z. "^Abd Allah b. Muh. b.

al-Hanafiyya

Abü Hasim al-Rummanï 281, 283

Abu '1-Hudail al-'Allaf 289
•

Abu '1-Hamahim 165*

Abu '1-Hamïd b. Muh. b. 'Abd Allah

b. Muhriz 100

Abü Hanifa 27, 52, 281, 288

Abu '1-Hasan z. 'Alï b. al-Fadl
5
"^Ali b.

Muh. b. al-Tayyib; j'Ali b. 'Ubaid

Allah b. al-Hus.

Abu '1-Hasan 'Alï al-Nawfalï 59*"

Abu '1-Hasan b. Ibr. b. Muh. b. 'Abd

Allah b. Ziyad 220*"

Abü Hasïn (Husain) 283
Abü Hunain 45*

Abu '1-Husain z. Ahm. b. Muh. al-
• • «

'Abbasï al-'Alawï
5
al-Hadï ila '1-Haqq ',

Yahya b. al-Has. . . . b. al-Bitrïq . . .

al-Hillï; Rustam b. al-K-r-kh(h)-y-n

Abu '1-Husain al-Khayyat 257*

Abü Ishaq z. Ibr. b. Abï óa*^far Di

'1-Mutla (Muh.) al-Manakhi

Abü Ishaq al-Fazari 288

Abü Ishaq al-Sabl"^ï 287

Abü Isma'ïl z. Katïr al-Nawwa'

Abü ^sa z. Muh. b. Harün

Abü Karib z. Abü Kuraib

Abu '1-Khair z. Ahm. b. Ya%r; Muh.

b. al-Fadl

Abü Khalid 'Amr b. Khalid al-Wasitï

35, 282

Abü Khazim z. 'Abd al-Hamïd b. 'Abd

al-'Azïz

Abü Kuraib al-Darïr 12

Abü Ma*^mar z. Sa'^ïd b. Khutaim

Abü Mih^an 248

Abü Mikhnaf 26*, 28, 29*, 285, 307

Abu '1-Miqdam z. Tabit b. Hurmuz

Abu '1-Mufaddal z. Muh. b. 'Abd Allah
• • •

(al-Saibani)

Abü Muhammed z. 'Abd Allah b. al-

Hus. b. al-QasJm

Abü Muhammed al-Hadrami 290

Abü Muslim 37

Abü Nasr (Muh. b. 'Abd Allah b. Sa'ïd

b. 'Abd Allah b. Muh. b. Wahb al-

Hanbasï) 222, 310
Abü Nu'aim (Ahm. b. 'Abd Allah al-

Isbahanï) 15*

Abü Nu*^aim z. al-Fadl. b. Dukain

Abü Numaila 32

Abu '1-Qasim z. al-Has. b. Farag b.

Hawsab; Muh. b. al-Hadï Yahya b.

al-Hus.; "übaid Allah b. Muh. al-

Hasanï

Abu '1-Qasim b. 'Abd al-Malik iio

Abu '1-Qasim al-Óaïarï al-Talibi 206

Abu '1-Qasim b. Tarïf 226*

Abu '1-Qasim al-Z-y-d 276
Abu '1-Razï z. Muh. b. "^Abd al-Hamïd

Abü Salama 38 v.



313

Abu '1-Saraya 87—92, 93, 94*

Abu '1-Sabbar 285
Abü Turab 20, 307 en z. 'Alï b. Abï

Talib; Muh. b. al-'Abbas al-'Alawï

Abü Tumaila 32*

Abü Talib z. al-Natiq bil-Haqq

Abü *^Ubaida b. al-óarrah 254
Abü "^Umar z. *Abd al-'^Azïz b. Marwan

Abu '1-Waéih b. Müsa 1 60, 1 66, 1 67, 1 88

Abü Yaïur z. Ibr. b. Muh. b. Yaïur

Abü Ya'^qüb al-Muqrï 81

Abu '1-Yaqzan z. "^Utman b. *^Uxnair

Abü Ziyad 194, 200, 201

al-Abwa' 41

Abyan 99, 1 10, 113

al-A'dün 109

aVa' z. ''idy

adan 149, 302,-303

Afqïn 171, 172.

afstamming 47 v.

afzwering z. vervloeking

agents provocateurs 40, 43

al-A^na 152

'ah^ar al-zait 50

ahl al-bait^ 30, 50; uitleg der uitdruk-

king in de traditie 65—675 'Alï en

Fatima met hun afstammelingen als

— 65 V.; fad'S'il der — 71? 73,

87», 97*, 116, ii7«-, 228, 230, 234,

236, 258, 285, 291, 296; z. ook

'Abbasiden, "^Aliden

ahl bait al-nubtiwwa^
— rasül Allah

276, 279*

ahl al-dimma^ van Na^ran, overeen-

komst van al-Hadï met hen 128—
130, 164*, 239, 295—302; z. ook

Christenen, Joden

ahl al'kitab^ dabWih — 72*

ahl al-matraba 125, 294
al-AhM'az 22, 51, 55, 91

Ahlaf 125, 126, 162, 163, 165, 168*

177—180 passim, 185, 187, 189*, 229*

Ahmed z. Muhammed

Ahm. (b. 'Abd Allah) b. ^Abbad 163 v.,

166, 171, 173, 175, 176, 207, 213*,

301

Ahm. b. 'Abd Allah al-Madanï 301

Ahm. b. Abd Allah b. Maimün IH
Ahm. b. 'Abd al-Hamïd loi, 102 vgl.

Muh. b. 'Abd al-Hamid

Ahm. b. al-'Ala^ al-'^Amirï 104

Ahm. b. (al-)Arbad 162*, 182*, 186*

Ahm. b. Ibr. b. al-Has. b. Ibr. b. Muh.
• • •

b". Sul. b. Da'üd al-Hasanï z. Abu

'l-'Abbas al-Hasanï

Ahm. b. al-HadI Yahyab. al-Hus. 140,

i8i*-, 184, 210*-, 227, 251*; als al-

Nasir 303, 304

Ahm. b. Hanbal 15*

Ahm. b. al-Hus. z. al-Mahdï li-dïn Allah

Ahm. b. al-Hus. b. Harün z. al-Mu^ayyad

billah

Ahm. b. Ism. 302

Ahm. b. 'Isa b. Zaid 35*, 56*, 59*,

86% 96*, 307

Ahm. b. Mahfüz 200
• • •

Ahm. b. Mansür 114

Ahm. b. Muh. 302

Ahm. b. Muh. 118*

Ahm. b. Muh. (al-'Abbasï al-'Alawï),

Abu '1-Hus. 131, 160, 162, 165, 170,

192

Ahm. b. Muh. b. Ahm. 301 .

Ahm. (b. Muh.) b. 'Alï (al-Azdï) 220,

223* 224

Ahm. b. Muh. b. Ism. al-óawad 301

Ahm. b. Muh. al-Madanï (al-Hamdanï ?)

169*

Ahm. b. Muh. (al-'Umari) 102

Ahm. b. Sa'id b. 'üqda 19*, 72/3

Ahm. b. Tülün 8«-

Ahm. b. Ya'fur, Abu ']-Khair 1 99*, 20 1 *

Ahm. b. Ya'^fur b. 'Abd al-Rahman 106

Ahm. b. Yahya b. al-Hus. z. Ahm. b.

al-Hadï Yahya
Ahm. b. Yahya b. al-Murtada z. al-

Mahdi li-dïn Allah

Ahm. b. Yahya b. Zaid 277

Ahm. b. Yüsuf al-Hudaqï 219, 221*

Ahm. b. Zakarï (Zakariyya) i88-'-, 301
al-Ahtüt 197

'Ajjan 151'i'
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al-Akïliyyün 171* vgl. Ukail

aksaó 84

Aktaf 175*

Al 'Abbad 118*

Al 'Abd al-Óadd 213»
Al Bistam i6o*

Al Hiwal 232* en z. Wfiuiden

Al Makraman 100

Al Muhanimed 11, 13,41,66*, 257, 290
Al Tarïf z. Tarïf

Al Rabi^a 163»

Al Rasül Allah 245*
Al al-Ruwayya 197*

Al Ya'^fur z. Ya'^furiden

Al Yasïn 54*

(C'lam 61

Alhan 224

Allah, zijn namen en eigenschappen

82, 83, 84, 259—63, 264; Allah en

Zijn gunstgenooten (awliy^') I18,

177, 259; „dagen" van — 120, 127;

vloek, strafgericht van — 130, 135,

153, 156*, 248; maning „tot Allah"

^37: 157? 248; bewijs van Zijn lutf

144", wraak, toorn van—,177, 188;

gehoorzaamheid aan — 187, 188;

lui^ag Allah 252; Zijn rechtvaardig-

heid 263, 264, 273; belofte en be-

dreiging van — 263, 264, 273; Zijn

aandeel aan de handelingen van den

mensch 268—270; troon van —
271 v.

; aangezicht van — 82, 274

Amali^ van al-Natiq bil-Haqq 97* 5
van

Ahm. b. 'Isa b. Zaid 307 >

aman 30, 50, 58, 60, 62, 92, 133—
188 passim, 2H*, 216

al-A'^raas 23, 24*, 52, 283, 284, 288

amir al-mtc'ininin^ 'Aliden als 50, 90*,

93, 123 vgl. 309 ^

Amlah 176*

Amlah' 176

al-amr bil ma^rüf wal-nahy ^an al-

mtmkar 40, 46, 49* 51*, 54* 78,

88, 122, 123, (149), 263, (265),

273, 289

Amul 116

Anbar 31*

anqab 3*

Ansar i, 5, 47

Anthropomorphisten 264, 271

Anwar al-yaqïn IX

anzal 183 en z. soldij

Arabië 5, 92, '128*, 278; Zuid-Arabië

II

Arabieren 9

Arhab b. al-Du^am 140, 141, 142, 144

armen, verzorging der — 125, 130,

135, 237, 238, 243, 294
Artul 210

arzaq (al-^und) 157, 194

Asad 283, 286

Asdl 151, 208

As'ad b. Abï Yaïur (Ibr. b. Muh. b.

YaYur b 'Abd al-Rahman) 107*, 108,

201, 203, 208, 212, 215, 217, 221,

222, 224, 225 v., 303

Aslam I

Asul 151*

Aswad, G. — 119*

al-As'arï IX, 71, 84

As'^arï's, stam in Tihama 98

AsWeten 267*

al-Asabih 113

al-Asbag b. Zaid 289

al-aslani al-awwalani, term der Qar-

maten 305, 306

al-A'^süm 149*, 150

Atafit 94*, 137—145, 150—155 pas-

sim, 193

Aws I, 254*

Aws b. Khawla '254

awsat 130, 300

azaliyya 259, 260

Azhar b. Zuhair b. al-Musayyab 89*

'Abbad b. 'Abd Allah 301

^Abbad b. al-'^Awwam 287

'Abbad b. Hunaif 254*

*Abbad b. Katxr 54

•^Abbad b. Mansür 289

•^Abbad (b. "^Ümar?) al-Sihabï 100, 103

''Abbad b. Muh. al-éihabï 100*
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'Abbad b. Sul. 24*

al-^Abbas, B. — z. '^Abbasiden

al-'^Abbas b. *^Abd al-Muttalib 3, 22;

als erfgenaam van den Profeet 48;— mét zijn zonen als ahl al-baii 6*] .

al-'Abbas b. 'Alï b. Abï Talib 120*;

Wald —
, nakomelingen van —

118/9, 131, 151*-, 172*, 196*, 210*

•^AbbSsiden, hun propaganda 13, 25,

29? 37i 38; beroep op den Qur'an

te hunnen bate 16, 39; 22, 28;

als wrekers van gevallen "^Aliden

37, 38, 48; ahl al-bait 39, 67 en

van deze uitgesloten 65; zich aan-

dienend als rechtgeleide imams 39;

als dwingelanden beschouwd 39 v.,

277 ;
als erfgenamen van den Profeet

39i 47? 48» 61, 68; zwart als hun

kleur 40, 51, 93; hun houding tegen-

over de 'Aliden 40—63, 89—95 ;
als

huldigers van Muh. b. 'Abd Allah b.

al-Has. 41 V., 61; 42; argumentatie

van — tegen ^Alïden 47 v.; 54,92,

93i 961 97; landvoogden en gene-

raals der — in Yemen 93—108 pas-

sim, 182, 183, 210 V., 211 V., 223—
226; erkenning der— in Yemen 146,

2085 hun tusschenkomst in Yemen

gehoopt of gezocht 159, 173, 182 v.
5

196*; i02*; z. ook de namen der

khaliefen al-Saffah enz.

•^Abd al-A^la b. Muh. al-Anbarï 225
'Abd Allah b. Ahm. al-6awad 302
'Abd Allah b. Ahm. b. Hanbal 15*

,
'Abd Allah b. Ahm. al-Tamïmï 303,

304, 305

'Abd Allah b. Ahm. al-Zaidï .

al-éarafi,

Fakhr al-Dïn 251

'Abd Allah al-Astar b. Muh. 53
«^Abd Allab b. 'Abbas 10, 16*, (>(>

'=Abd Allah b. 'Alï b. 'Abd Allah b.

al-'^Abbas 103*

•^Abd Allah b. 'Alqama 88

'Abd Allah b. *Amir al-Aslamï al-Qari^

286 V.

'Abd Allah b. 'Ata^ b. Ya'qüb 286

^Abd Allah b. Bisr z. Abu 'l-"=Atahiya

"•Abd Allah b. Bistam z. Ibn Bistam

'Abd Allah al-D-h-f al-Hariti 1 8 r», 1 82*

'Abd Allah b. Óaïar b. 'Abd al-Rah-

man b. al-Miswar b. Makhrama 285

'Abd Allah b. Óa'far al-Madyanï 289

'Abd Allah al-Hakami z. 'Abd Allah

b. al-Khattab al-Hakamï

'^Abd Allah b. Hamdaya b. 'Ali b. 'Isa

b. Mahan 103/4

'Abd Allah b. Hamza z. al-Mansür billah

'Abd Allah b. al-Has. b. al-Has. 26*,

35*; dingt naar het khalifaat voor

zijn zoon Muh. 38, 41 v.; verdacht

en gevangen genomen door de 'Ab-

basiden, 40, 43 v.
; 45*, 54, 72*,

77% 202*, 286, 290
'Abd Allah b.al-Hus. al-Futaimï 197

'Abd Allah b. al-Hus. b. al-Qasim (al-

Rassl), Abü Muh., 119, 134 v.
; ge-

schrift van — 134*; 156, 159, i6i,

162 V.; verwijzing naar verzen van

—
163, 164, 169; 164, 165, 167,

169, 179*, 184*, 185, 196, 198,202,

206, 207*', 210*

^Abd Allah b. Kharraé 193

'Abd Allah b. al-Khattab al-Hakamï
• • •

180, 215

'Abd Allah b. Maimün m
'Abd Allah b. Mas'ad 3

'Abd Allah b. Mu'awiya (al-Talibï) 38,

284
"^Abd Allah b. al-Mubarak 281

'Abd Allah b. Muh. 302
'Abd Allah b. Muh. b. Hamza b. Abi

'1-Naém IX, 277

'Abd Allah b. Muh. b. al-Hanafiyya,
Abü Hasim 35, 267*

'Abd Allah b. Muh. b. al-Qasim (al-

Rassï) 210*

'Abd Allah b. (al-)Munïr al-Marwi 186*,

189*

'Abd Allah b. Müsa b. 'Abd Allah b.

al-Has. 35*, 86*, 96*
'Abd Allah b. Mus'ab al-Zubairf

63-='-

'Abd Allah b. SabV 7
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'^Abd Allall b. Sulaiman 302

^Abd Allah b. Subruma 283, 284

'Abd Allah b. 'Ubaid Allah b. al-'Ab-^

bas 103

'Abd Allah b. "^Umar al-Hamdanï 303,

304, 305

"^Abd Allah b. Yazïd al-Ibadï 23*

•^Abd Allah b. Zakarï 302

'^Abd Allah b. al-Zubair S*, lo; ver-

vloeking van — 21

'Abd Allah b. al-Zubair 285

"^Abd al-'^Azü b. Marwan al-Bahrani,

Abü 'Umar, 133, 138, 141, 15 1

*^Abd al-'^Azïz b. Muh. al-Darawardï 285
'^Abd al-^Azïz b. Yahya al-Kinanï 291

"^Abd al-Baqï b. "^Abd al-Magïd al-Qurasï,

Abu '1-MaIiasin IX

'Abd al-Gabbar b. "^Abd al-Rahman 53*

*^Abd al-Hakïm b. Ahm. b. Ya%r 203*
"^Abd al-Hamïd b. "Abd al'^Azïz, Abü
Khazim 250

"^Abd al-Hamïd b. ''Amr 301

=Abd al-Hamïd b. Gaïar b. ^Abd Allah

b. al-Hakam 285

'^Abd al-Madan, Madanï's 129*, 162,

170, 174, 177, 180, 183—188 pas-

sim; gelaakt in verzen 188*

"^Abd al-Malik, de khalief 10, 202*

'Abd al-Malik b. 'Abd al-Malik 301

'Abd al-Qadir b. Ahm. b. Ya'fur 308
'Abd al-Qahir b. Ahm. (Abi '1-Khair)

b. Ya'fur 107 vgl. 308, 201, 203*,

211*, 225

'Abd Rabbihi b. 'Alqama 290
'Abd al-Rahïra b. Ga'far b. Sul. b. 'Ali

al-Hasimï 103

'Abd al-Rahïm b. Ibr. b. Muh. b. Ya'-

fur 107

'Abd al-Rahman b. Abi '1-Mawalï 45*,

285

'Abd al-Rahman b. Ahm.. al-'Alawi 99
'Abd al-Rahman b. 'Abd Allah b. 'Abd

al-Rahman 301

'Abd al-Rahman b. 'Awf 4

'Abd al-Wahhab b. Muh. b. 'Abd al

Malik 301

'Abd al-Wahid b. Abï 'Awn 286

'Abd al-Wahid b. Ziyad 290

'Abda b. Katïr al-Sarrag al-óarmï 284

'Abdan lli*

'^Abdüs (b. Muh. b. Abï Khalid) 89*

'Adan 44, 99, 113*, 198

°Adan La'a 109*, III

'Addan z. 'Adudan.

'fltf//,
van Allah 263, 267*

'Adnan 215

'Adudan 206

'Affara 134

al-'A^am 192*; Bilad — 280

'a/^öT, aanstellingsbrief 123— 125, 277,

292—294

'Ahra 139* 153*, 166, 168*

'Ain Dï Naéïl 56==-

'Ain Muharram iii

'Ain al-Warda 9

'A'isa 5, 66, 74, 77, 255

'Akk 98, 99, 220®
j

al-'Ala' b. Basïr al-Muzanï 232*

al-'Ala^ b. Rasid 290

'Alab, Qal'at
— 204

'Alaf 164, 171, 172; Hisn— 175; W.
— 164® 171»

'Alavi^ï('s) z. 'Aliden

'Ali b. Abï Talib, zijn aanspraak op

de opvolging en zijn verhouding tot

de drie eerste khaliefen 2— 5; als

khalief 5 v,; politieke en religieuze

denkbeelden met hem verbonden 7;

8, II*, 12*'; liefde voor — en zijn

geslacht 13 v., 16, 18, 24; uitspra-

ken en voorzeggingen van — 16 v.,

32, 86, 116 V.; tradities ten gunste

van — en zijn aanduiding als op-

volger door den Profeet 16, 18 v.,

65, 72, 253, 256 V., 258; als wasï,

walt 18 v.'ifada^il^ superieure eigen-

schappen {fadl^ sabiqa^ ^ihad-VQX-

dienste enz.) van — 18 v., 23, 48,

68—70, 202®, 256 V., 283; onrecht

van Abü Bakr jegens hem 19, 21,

254 V.; oordeel over — als politiek

toetsmiddel 20
*, zijn vervloeking (sma-
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ding) 20, 21, 32*, 61; oordeel der

Khari^ieten over — 21; betoog van

zijn recht op het imamaat 24, 47 v.,

68—70, 76, 252—259, 276; voor-

rang van — boven Abü Bakr en

^Umar (jafdll) 24*, 25, 76, 77, 80,

85, 256 v.
; sadaqat van — 26*; zijn

recht, ontkend 48; ^isma van — 67;

zijn vrijwillig afzien van de opvol-

ging van den Profeet 70, 76; er-

kenning van — als imam 77, 7^*5

regel van oorlogvoering van — 90*,

288; kracht van — 115*; bijzondere

inlichting en kennis (wijsheid) van

— 116 V., 249, 257 ;

— en Hamdan

157; zvi^aard van — 201*; Qur^an-

exemplaar van — 252; zonen (ge-

slacht, huis enz.) van — i. "^Aliden.

'Air b. Abï Óa'far al-=Alawï z. 'Air b.

Muh. b. 'Ubaid Allah

'Alï b. Ahm. b. 'Abd Allah b. Ziyad

220*

^Alr b. al-^Abbas al-"^Alawï 199, 201

'^Alï b. al-'Abbas b. al-Has. 57

'Ali b. D-r(r) al-Tabarï 198

'Alï b. al-Fadl, zijn naam en afkomst,

109 v.5 zijn aanstelling tot da'ï iiij

zijn veroveringen in Yemen 113 v.,

216—224; 226; leeringen en prac-

tijken van — 302 v.', 304
'Alï b. Óaïar al-<=Alawï 178*

*^Alï b. al-Has. b. al-Qasim (al-Rassï)

210*

'^Alï b. al-Has. b. Wahhas al-Khazra^ï

X
'Alï b. al-Hus. K-f-t-m-r 107 v.; onder

den naam Khuftum 210 v., 21 1 v.;

z. ook Khuftum

•^Alï b. al-Hus., Zain al-'Abidïn 13*;

verzen op — 14; 26*, 202*, 244

'Alï b. Ibr. al-Madani 301

"^Alï b. Ibr. b. Muh. al-Dabbi 302

'Alï b. Muh. b. 'Abd Allah b. al-Has. 49

'Alï b. Muh. al-'^Alawï z. "^Ali b. Muh.

b. "^Ubaid Allah

'Alï b. Muh. b. Óaïar 93

^Alï b. Muh. b. al-Tayyib al-ÓuUabi

al-Safi*^!, Abu '1-Hasan, Ibn al-Ma-

gazilï al-Wasitï 15*

"^Ali b. Muh. b. 'Ubaid Allah (al-'Abba-

sï al*^Alawï), samensteller der Sirat al-

Hadl XI V., 119*, 120*, 134''-, 159,

163, 164, 166, 172, 173, 174*, 177—
189 passim, 192*, 210-, 224, 246*,

295; verwijzing naar verzen van —
l8i*, 183% 189*

•^Alï b. Rabab 23*"

•^Alï b. Rabf al-Madanï 162, 180,182,

183, 185, 187

'^Alï al-Rida 94
^Alï b. Sul. b. al-Qasim b. Ibr. al-Faris

198, 200, 201, 203, 205

«AU b, 'Ubaid Allah b. al-Hus. b. «Alï

b. al-Hus. b. 'Alï, Abu '1-Hasan 86«-,

88, 90, 91*

'Aliden (vooral in den engeren zin als

afstammelingen van "^Alï en Fatima),

hun verhouding tot de Umayyaden

6, 7
—

11; bijzondere wetenschap der

—
12, 18; geliefd en vereerd 13 v.,

32, 40, 53, 212; wereldsche zin van

vele — 14*, 40, 56, 57 ;
hun aan-

spraken als erfgenamen van den Profeet

i6, 17; beroep op Qur^anteksten te

hunnen gunste 16, 23, 65; deugden
hun toegekend 1 7 v.

;
rechthebbend

op de bewindvoering 20, 31, 47, 64V.,

87*; oneenigheden der — 25 v.*,

.42, 244; een 'Alide verwacht om de

Umayyaden te vervangen 38, 41 v.;

opstanden van — en pogingen daar-

toe, 26 vv., 30 V., 38, 43 vv., 51 V.,

53 V., 55 V., 56—58, 59—63, 86—
92, 92 V., 93 V., 95 V., 97, 99 j

—
en 'Abbasiden 40—63, 86—975 ont-

zag voor — 44, 54; „pralerij" van

•^Aliden 47 ; geen bami rasTil Ahah

48 ;
«Abbasidisch gezinde— 49, 89-'-,

975 dichters tegen de— 61; invloed

hunner da^wa 63 ;

— in Yemen 93—
95, 99, 115 vv.5 z. ook Hasaniden,

Husainiden, ahl al-bait
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al-'^Amasiyya 192

^«/««V, taak van den— 1 23— 125, 292
—

294

*^Amir b. Katïr al-Sarrag 291

al- anima 35*, 257, 263*, turitq
—

15*;

kutub — 64

•^Ammar b. Yasir 252*, 254*

^a7mnariyya 207*

'Amr, B. — i8i*

"^Amr b. óumai' 79

'Amr b. Qais al-Masir 79

'Amr b- ^Ubaid 43*, 46*

'^Amr b. Zurara 30

'Amran 139®, 199*

'Anat 87

'Ans,'B.
— 198*

^antarï 124*, 293

*^Aqïl b. Abi Talib, nakomelingen van

—
('Aqïliden) 67, 93, iii

^Aqil b. 'Abd Allah 189*, 302

al'^aql^ 270; term der Qarmaten 305,

306

al-'^Aréa^, B. — lii

W/, van Allah 272

"^Asïr 121*-, r33*

al-'Assa 118*, 15 1

^Asr 205

^Asuman 150*

al-'^Atahiya b. al-Ruwayya al-Madhigï

146*

*^Atr C^Attar) 222, 226*

•^Attar 124*"

^attarï I24-''"

^awra 36

al-'^Awwam b. Hawsab 289

''Ayban, 6. — 203*

•^A-y-r 226

B.

baard, afscheren van iemands

smaad 248

baiM' 74

Badawïs z. Bedawienen

Badr, slag van — 68, 288

Badr (Yemen) 198*

als

badra 113

Bagil b. Muhagir 160, 166

Ba^ila 283

Bagdad 56, 59, 89*, 92, 95, 116=^283,
288

Baha' al-Dïn al-Óanadï IX

Bah^at al-zaman fï tc^rtkh al- Yaman
IX

Bahr, B. — (Bahri's) 131, 132, 171,

173

Bahrain 133, 238*
bai^a 2*; ontheffing der — 49*; her-

nieuviring der 154, \o,o\
— formule

235'''; bataat al-sabr 235*; z. ook eed

Baihaq 30

Baihan 99, 106

Bait *^A-q-b 209 .

Bait Baws 203, 204, 205, 206, 207*,

211, 212, 213*
Bait Dib 309
Bait Dukhar 196, 199, 200, 215, 217,

225

Bait Fa'is 112

Bait Hadir 209
Bait Hanbas 222

Bait Khawlan 21 1, 218

Bait Khiyam 215
baii al-nubuwwa 255, 276
Bait Raib I12 vgl. Bait Dïb

Bait Züd 137, 139, 140, 201, 208, 209

Bait -a* 150

Bakhamra 52, 288, 289

Bakïl 125*, 132®, 148*, 163, 192

Bakkar b. 'Abd Allah b. Mus'^ab 63*
ba'^l 124*

balag 268 Vgl. tablïg

al-balag^ term der Qarmaten 305

al-Balat 189

Balharit z. al-Harit
• — • —

Balkh 30, 59

Banï Abba 109

Baqï' 57

al-Baqir z. Muh. b. *Alï

Bara 226

Bara^ b. Mulahiq 222
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baraka 120, 122*, 128, 156*, 212, 246 v.

Barat, 6. — 125*, 132, 133, 17 5*,

238; Bied Barath 131*

Barmakiden 62; vgl. ook al-Fadl b.

Yahya, óa'far b. Yahya, Muh. b.

Khalid b. Barmak

basmala 75*

Basïr al-Rahhal 288

Basra 5, 27*, 44, 51—55 passim, 91,

96*, 287, 289
batara 29*

Batriyya (Batrï's) 29*, 71, 73, 74—79,

282, 283

al-Batina 165

Batina Hagür 137, 199

Batiniyya 306

al-Bawn 106* 138, 139, 143*, 146,

193, 199, 201, 208

Bayan b. Sampan 15*

Bedawienen 43, 45*, 50, 58, 120, 142,

145, 150, 167, 170, 173, 174, 179,

180

bekeering tot den Islam 53, 59) 128*

belasting, a wettelijke (sadaqa^ zakat^

%sr\ personen, wien genot der op-

brengst verboden is 67, 236 v.
5
iii

123, 129; voorschriften over de —
124 V., 128, 236, 292—2945 aan-

wending der opbrengst 125, 130,

I35i 237 V'j ''S^j aanleiding tot

verzet 131, 134, 140, 174, 177 vgl.

n. I, 183; opbrengst van een gewest

132*; ontheffing van — 1835 184;

gevolg van het opbrengen 247; 286

b buitengewone 276®

c van de ahl al-dimnia 130, 2995

z. ook ^izy'a

bid^a 33''-, 76*

Bi'r al-Khawlanï 196

al-Birka al-Damriyya 137, 153

Bïsa 119, 120*

BiSar z. Busar

Bisr B. — 161* 186*, 187

Bisr_b. al-Mu'^tamir 291

boek (Gods, van Allah), Schrift, Kitab,

bewind volgens het — en de sunna

van den Profeet 27, 31, 33, 34* 54*,

57, 64, 88, 122, 123, 136, 228,

232, 276*, 277; z. verder Qur'an;

boek van "^Alï 42

boetekleed 60"*

bugat 239

Buhl 29=i-

buit, geheel of ten deele teruggegeven

133, 1725 verdeeling van — 170

al-Buq^a 134, 172

Bura', ó. — 220*

Bursum ii*

Bustam 160*

Busar 198

Butrï, Butriyya 74* en z. Batriyya

China I29''-

Christenen, in Na^ran 128* vgl. 309,

129*, 169, 294; 239, 243

Chamir z. Khamir

Churfan z. Khirfan

consensus z. i^ma^

D, E, D

al-Da"am 136* en z. al-Du^am

al-Da^*^am b. Abï Ibr. — 106* en z.

al-Du^am

da^i (du^at), der Qarmaten 109 vv.,

219, 222

Dailam 59, 60, 61

Dailaman 279''-

daliya^ dawalï I24"'-, 130, 293, 299
Damascus 7, 8, 10, 30

al-Damiga 48, 68*

Daniël 63*

Dar Ibn Aflah 57

Dar Marwan 44, 45

darb 142*, 164*, i66, 167*, i68, 179,

187

al-Darb 142

Darb Banï Rabï'^a 142, 144, 146, 159
Darb Banï Suraim 142*, 146, 147, 148
Da^ld al-Awdï 25
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DaYid b. 'Alï b. ^Abd Allah b. al-

'Abbas 26, 29*

Da^üd b. al-Has. b. al-Has. 26*

da^ioa 1 3 en z.'^Abbasiden
;
van een "^Alide

en haar mvloed 60, 63; als zend-

brief 49-'- (van Muh. b. 'Abd Allah

b. al-Has.), 54*" (van al-Has. b. Ibr.

b. "^Abd Allah), 59*- (van Idrïs b.

*Abd Allah b. al-Has.), 122 v., 132,

277 (van al-Hadï)

al-Dawaniqï (-ïqï) z. al-Mansür 49*
Deterministen 264

Di'^am loó* en z. al-Du^am

Dhahjdn z. D-hyan

Dhin, Dj.
— 139*

Dhula' W. —
, Dj.

— z. Dila'

al-Dïbag z. Muh. b.. óa'far al Dlba^
Di'bil 71*

dïnar^
—

mataqil i8l"*5
— imitawwaq

216*5
— mutarraq 310

Dïnar b. "^Abd Allah 99

dirham,
—

qafla 130, 243"'''", 300: —
asdas 216*;

—
sagïr 243"''

dïwan al-^afS" 285

diya^ weergeld 114*, 150, 152, iSi*,

i82«-

Diyar Kinda 99

Djedr 95*

D-lal 114*

Dobhan z. Dubhan

docetisme 7, 51

al-Du'am (Muh.?) b. Ibr., afvallig vazal

der Ya^furiden 106 v.
5

in San*^a^

107 v.; in onderhandeling met al-

Hadï 136; zijn wanbeheer 137 v.
5

in oorlog met al-Hadï 138—140;

sulh met al-Hadï 1405 hervat de

vijandelijkheden 140— 145 ; opnieuw
in onderhandeling met al-Hadï 147,

ha?vü '^ami7i van — 1475 onderwerpt

zich aan al-Hadï 148, 149: samen-

werkend met al-Hadi 151 v., 157,

160, 192, 200, 201, 219, 224; als

bemiddelaar 151 v., 170, 208; 156*,

159^ 1935 terughoudend tegenover

al-Hadï 202 v., 207, 209, 210
;

Ya"^-

furiden bij
—

217; B. — 106*;
zonen van — 304 en z. Arhab, al-

Hus., Muh. b. al-Du'^am

Duhma, B. — 132; een Duhmï 161

Dukainiyya 80

al-Dumluwa 114

duurte 216*

Dakhir, Ó. — 113*

Damar 102, 196*, 197, 198*, 216,

217® 219, 220, 221*, 225, 226

dawu ''l-qurba 17

Dï BIn 107*

dinijufs z. ahl al-dimma

Du 'l-'Abra (Dara'a) z. al-Hus. b. Zaid

Du '1-Faqar 201, 202*

Dü Óibla loi*, 114*

Du '1-Hulaifa I19*

Dü Qïn 139*

Du '1-Tawq z. Ibn Di '1-Tawq

Du '1-wizaratain z. Sa'^id b. Makhlad

Dubhan 113

Dukair b. Safwan 8b*

Dukairiyya 80*

Dukhar z. Bait Dukhar

dura^ durat 172*

durriyyat al-nabï 49'''

Dahr 195*, 199, 200, 201, 203, 211,

217, 219; W. —
94-'-, 195*, 2o6«

dar^ib 193

D-b-1 z. Sabul

D-hyan 139

Dila*^ 206; ó. — 112

al-Dïn z. Na^d al-Din

D-l-y-1 209*

al-dti^af^ 156, 162, 169*

E

Ebn Haïran 109*

eed 63*;
— op den Qur'an 122, 127;—

bij verzoening 122, 1275
— van

gehoorzaamheid (onderwerping) 122,

127, 140, 148, 149, 150®, 151, 194,

209, 214; van den walï 148;
— van
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onthouding 167;
— van bijstand 178,

186, 188*

Egypte 5, 6, 45*, 58, 59, 202, 285
elementen 262

emanatie 305, 306

erkenning z, tawalll

Esiaz 204*

Eufraat 31*

F

fadlPil, van *Alï 13, 23 v., 71, 281,

283; van Abü Bakr en "^Umar 23;

van 'Abd Allah b. al-Has. 40*;

wedijver 23 v., 68; van de ahl al-

bait^ 'Aliden 71, 281

Fadak 2, 19

fadil 76

fadïla 13 en z. fada'il

fadl 68, kenmerken van — 69
al-Fadl b. al-'^Abbas b. Müsa b. "^ïsa 89

al-Fadl b. 'Abd al-Rahman b. al-'Ab-

bas 32

al-Fadl b. Dukain 77*, 81, 88

al-Fadl b. Nafïs(?) al-Muradï 106

al-Fadl b. Yahya al-Barmaki 60, 61, 62

faV 27

Fakhkh 58, 63, T17*

Fakhr al-Dïn z. "^Abd Allah b. Ahm.

al-Zaidï

faqïr^ fuqarïï' I25*, 238, 294 en z.

armen

al-Fara*^ I19, 121*

faraq 125, 13Ó, 132», 247, 293

al-Farazdaq 14*

Fars 51

Farwa 171

fasiq (^fttssaq) 74, 85, 137, 265

al-fath^ term der Qarmaten 305, 306

vgl. al-istiffah

Fatiha 35*

Fatima, afwijzing van haar aanspraken

door Abü Bakr en critiek daarop 2,

16-*, 17, 19, 23, 255; 3, 4, 48, 62*,

257; liefde tot — plicht 16*; een

der ahl dl-bait 65 ', nakomelingen

(zonen) van — en hun aanspraak op

het imamaat i6, 48, 64, 65, 72*, 77,

232 en z. ook al-Has. b. 'Alï, al-Hus.

b. *^Alï, Al Muhammed, Htra^ 'Ali-

den, Hasaniden, Husainiden

Fatima bt. "^Abd Allah b. al-Has. b.

al-»Has. b. *^Alï 290
Fatima bt. al-Has. b. al-Qasim b. Ibr.

II 5/6, 227*

Fatima bt. 'übaid Allah b. al-Has. (b.

al-Hus.) b. 'Alï 290
Fatima bt. al-Hadi Yahya b. al-Hus. 227"-

Fatimï 55

fatwa 63*

Fawatim 229
Ft dikr khataya H-anbiyW^ geschrift

—
273

Fï tatbit al-imama^ verhandeling
—

2"''-,

16*, 252—256

fa 133», 288

firaq^ onderscheiding der — 24, 71,

253, 257;
— der Zaidieten 68—%(i\

al-firqa al-qasita wal-nakita wal-ma-

riqa 257

Fir'awn 46

iisq 72*, 74*, 85, 147* 192* 195*

fitna^fitan 136, 197*, '^A.li's voorkennis

der — 116, 257

Fitr b. Khalïfa 289
F-l-h 209

al-F-r-"^ 119*

Friedlaender ii*, 12*

Fudail b. al-Zubair al-Rass5n 281, 282

Fulaiha 50

Fulait b, Ism. 291

furüsiyya 126

Fusül^ van al-Gahiz IX, 69, 70

Futaima, B. —
,

Futaimï's 118, 151,

161, 164; z. ^Abd Allah b. al-Hus.,

al-Has. b. 'Alï, Ibr. b. Óa'far, Ibr.

b. Muh. b. Abï Futaima, Zaid b. Abi

'l-'^Abbas al-Futaimï.

Gabriël 58

gebedsverhooring 248

21
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geld, aanmunting 196 j
koers 216*

geloof z. ïman

gemeenschap, van goed 302;
— van

vrouwen 302, 303

genezingen 248 v.

gerechtigheid, van den verwachten imam

12, 39; van al-Hadï 127; gevolg

van — van den vorst 246, 247

geur, van lijk of graf 36

gevangenis 240

Gezant Gods (van Allah) z. Muhammed
;

zoon (zonen) van den Gezant Gods z.

Al Muhammed, Rasiil Allah, Fatima

Gezellen, van den Profeet, 5, 71, 76,

85, 254, 256

gnostiek 1 3

godsdienstonderricht 123, 293

Goldziher 22

graan, belasting van — 124 v., 130,

293, 299; graanvelden ontzien 128,

238; graanmagazijnen 131, 168,178
Griffini 34, 274*, 294, 307.

Óa'afir 10 1*

Óa*^afira 197, 207*

^a^ala^ verklaring van — 248*; 266

Óaba^ 113

iaha" 183

^ababira 39

al-óabbana, darb — 204*

Óabir al-Óu*^fï 23

^abr 267*, 268

Óa*^far, mikhlaf — 99, loi

Óa'far b. Abï Talib 119, 206

Ga'^far b. Ahm. al-Manakhï 106* vgl.

309 en z. (ja*^far b. Ibr. al-Manakhï

6a*far b. Dinar 103, 104, 105

Óa^far b. Harb
74-''-

óa^far b. Has. b. Has. 26*

Óa'^far b. Ibr. al-Manakhï (al-Óa'^farï)

106, 113 V., 197*, 205, 207, 209,

216; Wald — 219

óa'^far b. Mubassir 74*

Óa^far b. Muh. b. óabir 301

Óa'far b.Muh. al-Sadiq, Abü 'Abd Allah,

geraadpleegd over afzwering of erken-

ning van Abü Bakr en *Umar 20*,

29*, 79*; personen veroordeeld door

—
25*, 72, 78; aanhangers van —

en Zaid b. 'All 28;
— en taqiyya

345 Zaid eer bewijzend 35*; dingt

niet naar het khalifaat 38; laakt de

erkenning van Muh. b. 'Abd Allah

b. al-Has. 41, 42, 50*;. wijst de

'Abbasiden aan 425 uitspraak van
— over het zwaard van den Profeet

202*; zijn waardeering voor Zaid 282;

tradenten op gezag van — 284, 289,

291; boven Zaid gesteld 285

Óa'far b. Muh. b. 'übaid Allah al-

^Abbasï al-'^Alawï i86«

Óaïar b. Muh. al-Zaidi 158

ÓaYar b. Sul. (b. 'Alï al-Hasimï) 286

óa^r b. Yahya al-Barmakï 60*, 62*

al-óa'^farï z. óa^^far b. Ibr. al-Manakhï

óa'fariden 67

óahiliyya 68

al-óahiz IX 69, 70

óahmï 290
Óaisan 109, 113*, 191, 198; mikhlaf

— 198*

iamöFa 7, 8, 33*, 75

^ainaH 75*

al-Óami^ 89*

al-6anad 99, 100, loi, 102, 105, 109, 113

al-óanadï IX

al-óannaba 204*

óarïriyya 73 v., 80

Óarrah b. Bisr 147, 210, 211, 221,

222, 225, 226

al-óarüd al-'^Abdï 282

Óarüdiyya 51, 71 v., 80, 81*

Gawab mai'alat al-nubuwwa ival-imama

273

Óawf 106,1 48*, 1 52* ;

— Murad 106*

308; Opper ,
Neder- — 107*

^awr 17; c^immat al- — 85
Óazïra 86, 87

al-óazzar 94* en z. Ibr. b. Müsa b. óa^far

al-6-bb 218*

^ibaya 147; ^ibayat al-té'am 123 enz.

belasting
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al-gióf 22

al-^idd^ term der Qarmaten 304, 305,

306

^ihad S, 62; verdienste van '^Alï 68;

113; plicht en verdienste er van 1 1 7*,

124, 126, 250 V., 277, 293; 119-,

aansporing tot — 133, 127, 154,

277; 150, 190, 227, 243; tegen de

heerschers van *^Iraq 279

Óïl (Óïli's) 57, 58

óflan 279*

éïra 125*

ékya 128*5 °P ^^ brengen bedragen

130, 300; 238*; besteding der —
243

al-Óubba^ï 24*

Óublan 197

al-óulüdï z. 'ïsa b. Yazïd al-óulüdï

Óuma% B. — 171

óuraba 215

Óurfa 139*

óur^an 27*, 93*

óustan 61 j 62

^mi' ilahV 15*

al-óüzaéan 30, 595 madlnat — 31*

Gadïr Khumm 18, 19

gaiba 12, 72

gail 144

al-Gail (in den Bawn) 202, 208

al-Óail (bij Sa'da) 161, 166, 227*

Óail Hirran 138*

Gailan al-Dimasqï 43*

Gaiman 203, 206; W. — 203*

Galiya z. éfieten

ganïma 170, 288

Ganm 131

Garaq 148*

gawl 22

gi'ss 241

Gitrïf (al-Khaiwanï) 142

al-Gitrïf b. Muh. al-Hakamï al-Abagg

(Abahh) 213 v., 215

al-6-b-y-b 153

Gumdan 217, 219

Guraq 148, 151, 217

H, H

Ilabschan 109*

Hadein, Gibel — z. H-dd-y-n
al-Hadï C^Abbaside) 56, 57, 86*

al-Hadï ila '1-Haqq Yahya b. al-Hus. b.

al-Qasim al-Rassï, Abu '1-Husain 2,

16*, 24, 82*, 108;
— in zijn jeugd

en voor zijn imamaat 115 v., 250*,

als sahib al-Yaman n6 v.
5 zijn eerste

verblijf in Yemen 1 1 7 v.
; zijn tweede

tocht naar Yemen en gebeurtenissen

onderweg 119 v.
5
— in Sa'^da 121 v.;

sticht vrede tusschen de stammen

122, 126 v., 150, 151 v.
; zijn da^wa

122 V.; zijn beambten en hun aan-

stellingsbrief z. ^ahd\ zijn laqab en be-

titeling 123, 309; zijn belastingvoor-

schriften z. belasting; zijn tusschen-

komst begeerd in Nagran 125 v.
;

krijgsonderricht gevend 126; zijn

kunya 126; zijn tocht naar Nag:ran

en zijn beschikkingen daar 126—
128; zijn overeenkomst met de ahl

al-dimtna van Na^ran 128—130,

294 vv.
;

tochten naar Sah, Wasaha,
Barat en Hoog-Na^ran 130 v., 131 v.

vgl. 134 V., 132 v., 135 V.;
— in

Sa'da en Balad Khawlan 131, 132,

134, 152, 160, 161, 163 V., 171—173,

174, 175, 176, 180, 181— 183, 207 V.,

2IO, 221, 223, 240, 241 (z. Ahm. b.

'Abd Allah b. 'Abbad, al-Rabi^a);

onderhandeling en aanrakingen met

al-Du"^am 136 vv. (z. al-Du*^am);
—

in Khaiwan en omgeving 136— 156

(z. Khaiwan, Atafit, al-A^süm, Mu'^-

mir, Salman); onderhandeling met

Sa'sa'^a b. óa'far 138; treedt in be-

trekking tot Abu 'l-*^Atahiya 146 v.

(z. Abu 'l-'^Atahiya) ; krijgt helpers

uit Tabaristan 149, 205 ; zijn expe-

dities naar Na^ran 160 v., 164—
170, 174 V., 178—180, 180 v., 184 V.,

189 V. (z. al-Harit, Yam, éakir, Wa-

di'^a, al-Ha^ar, Mïnas) ;
tochten tegen
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Wa^ila 175 V., 176; zijn gezag in en

om San^^a' en zijn pogingen om het

te behouden 192—207, 208^—210,

219—221, 224 V. (z. Tarif, Ibr.

b. Khalaf, As'ad b. Abï Ya«fur);

ziekte van — 206, 207, 226; on-

derneming in de richting van Ti-

hama 213—215; zijn bestrijding der

Qarmaten 219—225; zijn dood en

zijn graf 226 v.
; zijn vrouwen en

zonen II 5/6, 227*"; zijn munten

196 vgl. 310; — als heldentype 229

V.; zijn energie 231; zijn godsvrucht

166, 231 5 bewustzijn van zijn roe-

ping 232—234; zijn ijver voor de

wet 235 V.
;

— en de staatsgelden

236—238; rechtsbetrachting van —
238 V.; zijn behandeling van Joden
en Christenen 239 5

— in het verkeer

met zijn onderdanen 240—2425 het

ontzag voor — en zijn zorg daarvoor

240 V.;
— den sluier voorschrijvend

1 50, 242 ; aanslag op -^ 242 5
levens-

wijze van — 243 ; zijn vrijgevigheid

z. armen; houding van — tegenover

zijn geslacht 244 v.5 bijzondere eigen-

schappen hem toegekend 246—248

vgl. 1525 kennis van al-Hadï 249 v.

vgl. 115 V.;
— als geleerde en zijn

geschriften 251 vv.
;
werken betref-

fende den Qur^an 251 v.5 zijn op-

vattingen over het imamaat 252—
258 vgl. 2, i6*; th€ologische, pole-

mische en ethische tractaten 259—
274 vgl. 82*; ƒ^i^-werken van —
274 V.; een apologie van— 276 v.

;
een

Da^wa en andere geschriften van —
277 V.; zijn verdienste 278 v.

;
ver-

zen van —
, aangehaald of vermeld

163, 164, 169*, 172*, I73«, 177,

178, 229 v.* 231, 231*, 244 V.*

247, 278, 279*

al-Hagar, benamingen van— 126*, 127*,

161*, 167®, 168*, 169, 181, 187;

127, 129*, 161, 162, 165—169 pas-

sim, 174—189 passim, 309;
— al-

hadïta 127*;
—

al-qadïma 127*

haiba 122, 131, 134, 240
al-Haitam b. al-Haitam al-Na^ï 23*
ïlamadan 62

Hamdan (Hamdani's), Sï'^ietisch gezind

11; 122*5
— ^^ Nagran 125/6*56.

al-Harit en — 127, 173, 184*5 ^^'

Hadï gehuldigd door stammen van —
127, 136, 1375 aan de zijde van

al-Hadï 131, 138, 139*, 142, 160,

162, 165, 168, 170, 172, 177, 180,

187, 190, 192, 202, 203*, 224 5
over-

leg met notabelen van— 1285 132*,

140, 1525 door al-Hadï ontzien 153,

1545 in dienst van ^Alï 1575 lauw-

heid tegenover al-Hadï 207, 209,

2105 2145 Balad •—
, gebied van —

,

217, 2215 Zahir — 2095 onderstam-

men van Hamdan z. Bakïl, Hasid,

Sakir, Wadi'^a, Duhma, Rabi'^aj Suraim,

Salman, Mu^ir
al-Hamdani 169

al-Hamdanï 277

Hameda z. Hamuda

handeling van den mensch 83 v

Hartmann, Dr. R. — 129*

Hartama b. A*yan 59*, 89, 91 v.

Hartama b. al-Basïr 104*

Hartama bar-Bamiyan 104 vgl. 308

Harün, de profeet 69
Harün z. al-Rasïd

Harün b. Sa^d al-'Iélï 81, 281, 287

Hasim, B. — (Hasimï, Hasimieten) 2,

4, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 41,

43, 47, 60

Hasim b. al-Barïd 281, 283

Hasimiyyat 1 5

Hawzan 224

Herat 30, 38*

hiira^ naar al-Hadï 159
Hilal b. Khabbab (b. al-Aratt) 284
Hind bt. 'ütba 189*

Hirran 216*, 217* en z. Gail Hirran

Hisam b. ^Abd al-Malik' 14, 25, 26,

30, 32, 35, 37, 47*
Hisam b. *^Amr al-Taglibï 43, 53
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Hiéam b. al-Hakam 73, 77*
Hisam b. al-Mansür 301

hongersnood 176, 215, 216*

hoofdhaar, afscheren van iemands —
als smaad 248

horoscoop 89

Horten 74* 289

huldiging z. bai^a en eed (van gehoor-

zaamheid)

Husaim b. Basïr 287, 289

al-Habasa, Bilad — 59*

al-Hada^iq 175

al-HadWiq al-wardiyya fi manaqib

a'immat al-Zaidiyya X

Hadaqan 193

>^ötdW-strafFen 47, 127,276*; toepassing

van — 127, 131, 147*, 149, 181,

235 vgl. 31O) 285

Hadda 205, 206

al-Haddad z. Tabit b. Hurmuz

Hadït, de — in den partijstrijd 2*,

3, 6* 16—18, 23 V., 35, 36, 50,

58, 65—69, 71, 116 V., 253, 255,

256/7, 258; beroep op orthodoxe

verzamelingen door ImSmieten en

Zaidieten 15*", 64

hadit al-kisïï' 65

hadit al-manzila 24*, 67*, 69, 257

hadit al-Uiqalain 18, 24*, 67, 258
hadit al-tair 69

hadit al-wilaya 69, 256

al-Hadan (in het gebied van Khaiwan)

137

al-Hadan (Nagran) 162, 165, 166, 168*,

174} ï75> 177—180 en 184—186

passim, 189.

Hadir 56*

Hadramöt 99, 105

Hadür 2ii; ó. — 221*; vz. ook Ra^s

Hadür

Hafs b. Asyam 23*

Hafs b. al-Minhal z. Hisn b. al-Minhal

al-Ha^ar 132

Mé 14, 57, 58, 785 93, 159,205,303

Haééa 304

al-9aééaé lo, 21

•

al-Haééaé b. Basïr 287

Haééaé b. Dinar 281, 283

Haélïr 214; z. ook Batina

al-Ha'ira 192

Hakam, B. — 2I3*-, Balad — 214

al-Hakam b. ^Utaiba 25, 77, 78

al-Hakamï 205, 21 3*; z. ook Ibn al-

Hakamï
,\,

Ibr. b. 'Ali, al-6itrïf b.

•Muh., 'Abd Allah b. al-Khattab

al-Hakim 279*

Hakïm b. éarïk (b. Namla) al-Muharibi 28

Halï 99

halif al'Qur"an 36

Hamdüya b. *^Ali b. Isa b. Mahan 94,

95, 100, loi

JlS'-Mïm-Sara's 16
•

Hammad al-Kundagüs 92

Hamuda 139, 140, 141*

Hamza b. 'Ata^ al-Turkï 285, 290

Hamza, B. — 161*

Hanafieten 235*, 250

Hanbas 290

al-Hanbasï z. Abu Nasr
• • •

al-haqq^ al-dukhül fi {al-ru^ïf ila)
—

137* 147

Haramain 60, 105

Haraz iii*, 21 8*-, 224

Harb, B. — I20*-, 121*

al-Harit, B. —
, bloedig verdrukt door

Ibr. al-óazzar 94*; stellen zich on-

der gezag van al-Hadï 125—128;

tvi^isten van — onderling en met

Hamdan 127, 160, 174, 175;
— als

bevolkingsgroep van Nagran 126*,

129*; in al-Hadï's ^askar 131, 192,

214; 156, 157; oproerigheid en op-

standen van — 160, 161 v., 165 V.,

167—170, 173, 174 V., 176— 181,

182—190; 222; verzen van al-Hadï

tegen
—

173, 177, 178, 247; clans

van — z. "^Abd al-Madan, Rabï"^a,

Khaitamï's, Kh-mas, Bisr, ^Umar,

Q-t-n.

al-Harit b. Humaid 163*, 180 en z. Ibn

Humaid
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al-Harit b. Ka'=b 167*

Harüriyya 6

al-Has. b. Abï Harïsa 275

al-Has. b. Ahm. al-Ba*^danï i86, 189*

al-Has. b. 'Alï, als opvolger van zijn

vader 6; zijn imamaat 12, 65, 72,

78*; als een van de ahl al-bait 65,

66*; zijn Hsma
(i*j\ 68*, 97, 255,

257; in een traditie 258; B.—
,
na-

komelingen van —
,
Wald — z. Ha-

saniden

al-Has. b. ^Alï b. Abï Futaima (al-

Futaiml) 166, 301

al-Has. b. '^Alï b. Mahzam 301

al-Has. b. Farag b. Hawsab b. Zadan,

Abu '1-Qasim, al-Mansür, al-Na^éar

al-Küfï, al-Sanadïqï 109,110,111—
113, 216, 217 V., 221

al-Has. b. Óa'far, Abu '1-Futüh 116*

al-Has. b. al-Hadï Yahya b. al-Hus.

al-Gailï 227*, 310

Has. b. Has. 302

al-Has. b. al-Has. (b. 'Alï) 26*

al-Has. b. Hayy z. al-Has. b. Salih.

al-Has. b. al-Hus. al-^Uranï 291

al-Has. b. Ibr. b. 'Abd Allah b. al-

Has. 53 V.

al-Has. b. Kayyala 217, 218 v., 221 v.,

224—226

al-Has. b. Muh. b. "^Abd Allah 57

al-Has. b. Muh. b. al-Hanafiyyp, 267,

268

al-Has. b. Müsa al-Nawbakhtï 72*,

80

al-Has. b. al-Qasim (b. Ibr.) 119

al-Has. b. Sa*^d b. al-*Üqba 284

al-Has. b. Sahl 89, 91, 92

al-Has. b. Salih 56, 75, 76*, 77, 7»

al-Has. b. Tahir al-'^Abbasi al-'^Alawï

210®

al-Has. b. ^Umar al-Baqiri 301

al-Has. b. ^Umara 283

al-Has. b. Yahya z. al-Has. b. al-Hadï

Yahya
al-Has. b. Yahya b. al-Hus. b. Zaid

al-Zahid 35*, 96*

al-Has. b. Zaid b. al-Has. 43; Wald
— 252*

al-Has. b. Zaid b. Muh. al-Hasanï 97

al-Has. b. Ziyad al-Lu'lu^ï 63*

Hasanï 75* en z. Salihi

Hasaniden, oneénig met Husainiden

25 V.*, 42, 202*; gevangenneming

van — 44; 45*, 49;
— als Mahdï

45, 116; aanspraak op het imamaat

van — 76, 117*, I20*", in Yemen

115 vv.; z. ook Al Muhammed,
Rasül Allah

Hasid 125*, 142, 153, 163, 229*

al-Hatüra 181*

Hawsab al-Yarsumï ii

Hayy 75*

hayya ^ala khairi ''l-^amal 149

H-dd-y-n 204

al-H-d-n 137*

H-d-n B-l-y i68*

Hibawnan, W. — I26*

Hi|az 51, 54*, 60», 93, 9I5, 100, 118,

126, 144*, 159, 161, 182*, 198,

ook 202, 243, 245

hikma^ den imam toebedeeld 249; z.

^Alï b Abï Talib

Hilyat al-Awliy^ 15*'/

al-Himas i6i*

Himyar, Himyarieten ii*, loi, 310;

Sarw — 94*

Himyar b. al-Harit 105

Hisn b. al-Minhal 100

(al-)Hiwali('s) z. As'ad b. Abï Ya'fur,

Ibr. b. Muh. b. Yaïur, Muh. b. Ya'fur,

Yaïur b. 'Abd al-Rahman, Yaïu-

riden

Hizyaz 204*, 222

H-rah 147*

H-ral-y 215*

H-r-ma 193*

H-r-qa 193

al-H-s-n 137*

al-Hubab b. Muh. b. Ism. 301

Hubais al-Wadi'^i 135, 136, 144*

Hugr 198*

Hugr b. 'Adï 8, 20
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hukm bil'kitab (wal-sunna) 34*, 49*,

54*, 228* en z. boek

al-HumaidI 15*

Humra, B. — 161*, 164, 172

Hunain 238* .
,

al-Hus. b. 'Abd Allah b. 'Alï 301

al-Hus. b. "^Abd Allah al-Tabail z. Abü

*^Abd Allah al-Hus. enz.

al-Hus. b. ^Alx 8; opstand van — 9;

graf van — 9, 61, 88, 11 1; ima-.

maat van — 12, 72, 78*; 29*, 32,

38; vervloeking van — 32*; eender

ahl al-bait^ 65, 66*5 H^ma van —
67; 9i''-, 255, 257; in een traditie

258; nakomelingen van — z. Hu-

sainiden

al-Hus. b. *Alï b. al-Has. (al-Fakhkhï)

56
—

58, 59, 61, 63; imam der Zai-

dieten 58, 117*

al-Hus. b. al-Du%m 219

al-Hus. b. al-Has. (al-'^Abbasï al-'^Alawi)

151, 153*, 154, 159, 210*

al-Hus. b. al-Has. al-Aftas 92 v., 94*

al-Hus. b. al-Qaöim (b. Ibr.) 119,252*
al-Hus. b. Zaid b.

"^Alï, Du '1-Dam'a

('Abra) 55, 232*

Husainiden,, oneenig met Hasaniden,

25 V.*, 42; 44; komen in aanmer-

king voor het imamaat 76, 117*;

een Husainide bij al-Hadï 205; z.

ook Al Muhammed, Rasül Allah

Hüt 137*, 148, 152, 153, 155

Huyayy, B. — 171, 172

H-w-r 204

H-y-lan 197*

Ibadieten, in Yemen 304
Iblïs 270

Ibn Abï 'Abbad z. Muh. b. Abi "^Abbad

Ibn Abi 'l-'Ala^* z. Muh. b. Abi 'l-'Ala'

Ibn Abi '1-B-l-s 136*

Ibn Abi Di'b 40, 286 ^
Ibn Abi '1-Fawaris iii*

Ibn Abi '1-Khair 203, 211

Ibn Abi '1-Lait 8*

Ibn Abï 'Umar al-^Adanï 267*

Ibn Aflah 57

Ibn al-Aftas z. al-Hus. b. al-Has. al-
• «

Aftas

Ibn 'Abbad z. Ahm. b. ('Abd Allah b.)

^Abbad

Ibn 'Abbas z. 'Abd Allah b. 'Abbas

Ibn 'Abd al-Maéïd z. =Abd al-Baqï b.

"=Abd al-Magid

Ibn al-^Aéamï 144*

Ibn "Alï al-Küfï 80

Ibn "^Aqïb 117

Ibn Bisr z. óarrah b. Bisr

Ibn Bigtam 157, 160, 161, 162 v., 164,

165, 167, 170, 174, 177— 185 passim

Ibn al-Bitriq z. Yahya b. al-Has. . . .

b. al-Bitrïq . . . al-Hillï

Ibn Di '1-Tawq 221, 222*, 223

Ibn al-Dahhak 155, 156 v,, 164, 208

Ibn al-Fadl z. 'Alï b. al-Fadl

Ibn Óarïr loi

Ibn óarïr 278 en z. Sul. b. Garïr

Ibn óubran 109

Ibn óunada 289

Ibn (jruraié 54

Ibn Hurmu» z. Tabit b. Hurmuz

Ibn Habis 274*

Ibn Haéé z. al-Muzaffar b. Hagg
Ibn al-Hakamï 175, 205*, 213*

Ibn al-Hanafiyya z. Muh. b. al-Hanafiyya

Ibn Hanbal z. Ahm. b. Hanbal

Ibn Hawsab z. al-Has. b. Faragb . Hawsab

Ibn Hayy z. al-Has. b. Salih

Ibn Humaid 163, 164, 166, 167, 174,

177—189 passim

Ibn Kayyala z. al-Has. b. Kayyala
Ibn Khalaf z. Ibr. b. Khalaf b. Tarïf

Ibn al-Khattab 2i8« vgl. 'Abd Allah

b. al-Khattab al-Hakamï

Ibn al-Magazilï al-Wasitï z. '^Alï b.

Muh, b. al-Tayyib

Ibn Mahan z. Hamdüya b. '^Ali

Ibn al-Mugawir X
Ibn al-Murtada z. al-Mahdï li-din Allah

Ahm. b. Yahya
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Ibn al-Musayyab z. Zubair b. al-Mu-

sayyab

Ibn Rabi*^ z. "^Alï b. Rabi"^ al-Madanï

Ibn Rasül Allah z. Rasül Allah.

Ibn al-Ruwayya z. Abu 'l-'Asïra . . . b.

al-Ruwayya; al-Rabï'^(b. Muh.) b. al-

Ruwayya
Ibn Sahl z. al-Has. b. Sahl

Ibn Sulaiman z. '^Alï b. Sul. b. al-

Qasim b. Ibi\

Ibn Suwaid al-Hanafï 289
Ibn Óïröye 15*'

Ibn éubruma 'z. ^Abd Allah b. Su-

bruma

Ibn Tabataba z. Muh. b. Ibr. Tabataba
* • • • •

Ibn Ta'üs 45
Ibn 'Ubaid Allah z. Muh. b. 'Ubaid

Allah al-^Abbasi al-'^Alawi

Ibn *^Umar z. Yüsuf b. "^Umar

Ibn "^Uqaib z. Ibn "^Aqïb

Ibn '^Uqda z. Ahm. b. Sa^ïd

Ibn Yahya z. Ahm. b. al-Hadï Yahya
b. al-Hus.

Ibn Ziyad z. Muh. b. 'Abd Allah b.

Ziyad, 'Ubaid Allah b. Ziyad

Ibn al-Zubair z. *^Abd Allah b. 'al-Zu-

bair

Ibrahïm 270

Ibr. b. Abï Óaïar Di '1-Mutla (Muh.)
al-Manakhï loi

Ibr. b. Abï Óaïar 107*"

Ibr. b. ^Abd Allah b. al-Has. b. al-Has.

40, 41, 44, 49; opgetreden in Basra

51
—

53; als imam der Zaidieten 53,

ii7*'5 55i^ï> 115*5287
—290 passim.

Ibr. b. *^Alï al-Hakamï 213 v.

Ibr. b. óa'^far al-Futaimï 197

Ibr. al-Gazzar z. Ibr. b. Müsa enz.

»Ibr. b. Hisam 26*

Ibr. b. al-Hakam b. Zuhair 258*

Ibr. al-Ifriqi 100.

Ibr. b. Ishaq 23*

Ibr. b. Ishaq 291

Ibr. (al-Khaiwanï) 142

Ibr. b. Khalaf b. Tarïf 191, 194, 203,

208—212 passim, 215

Ibr. b. Muh., zoon van den Profeet 48

Ibr. b. Muh., 'Abbaside 38, 41.

Ibr. b. Muh. b. Abï Futaima 301

Ibr. b. Muh. b. Abï Yahya 290

Ibr. b. Muh. b. 'Abd Allah b. Ziyad

105* vgl. Ibr. b. Muh. b. Ziyad

Ibr. b. Muh. b. 'Alï (al-Azdï) 213»,

220, 223*, 226
j vgl. ook 216*

Ibr. b. Muh. b. al-Qasim (al-Rassï) 210*

Ibr. b. Muh. b. Yaïur, Abü Ya^fur,

105 V., 107, 108*

Ibr. b. Muh. b. Ziyad 105, 220*

Ibr. b. Müsa b. óa'^/ar al-óazzar 93—
95, 98, loi, 103*, lis*

Ibr. b. Sul. 188*

Ibr. Tabataba 86*

Ibr. b. Ya*^fur 108* en z. Ibr. b. Muh.

b. Ya'^fur

Idrïs b. . . . b. Ahm. 119

Idrïs b. *^Abd Allah b. al-Has. 58, 59*,

73
^

.

Idrïs (b. "^Alï, "^Imad al-Dïn) al-Sarïf

105

al-Idrïsï, pretendent in '^Asïr 133*

Idrisiden 58

i^mö^ 2*; beroep van al-Hadi op —
257, 263

iétihad 85, 250*

ikhtilaf, tusschen al-Qasim b. Ibr. en

al-Hadï 279*

Ikhtiyarat^ van al-Dabbi 52*

imam, gelijktijdig optredende imams

76*; tyrannieke imams 85 ;
keuze

van een — 90 v., 96*; de recht-

vaardige
—

152*5 kennis (wijsheid)

van den — 234, 249; de rechtma-

tige
— en zijn recht 276*; z. verder

imamaat, Zaidieten

imamaat, de strijd over het— 22—24 ;

vereischten voor het— 33, 34*, 47 v.,

68—fo, 76, 78, 92, 117», 228, 230,

233 V.; 70—80 passim; verhande-

lingen over het — 252 vv.; z. ver-

der Abü Bakr, "^All, "^Aliden, al-Has.

b.
"^Alï, al-Hus. b. '^Alï, "^ümar, Hadït

imamat al-mafdül 70, 74, 76 v.
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Imamieten, geschriften van 15*, 64,

65*, 81; polemiek tusschen — en

Zaidieten 28, 35, 39* 73, 74, 81,

278; 86; in overeenstemming met

Zaidieten 235*
tman 84 v., 254, 26.5, 273

inbi^'a^i 305

Inéïl 270

inkwartiering 184*

iqrar 84

irada^ van Allah 259—262

Iran 53*

ir^^ 267* en z. Murgi'a

irt al~khilafa 61

Ishaq b. al-'Abbas b. Muh. . . . b. al-

'^Abbas 100 v., 102, 103

Ishaq b. Ibr. b. Dïnar 287

Ishaq b. Ibr. b. Muh. b. Ziyad, Abu

'l-óais 220*

Ishaq b. Muh. b. Ibr. b. Muh. b. Ziyad

220*

Ishaq b. Müsa (*Abbaside) 94, 102, 103

Ishaq b. Ya*^qüb 302

Ishaq b. Yüsuf al-Azraq 287

al-Iskafï 24*

Ism. b. ^Abd al-Rahman al-Suddï 258*
Ism. b. al-Hus. óa'man XI

Ism. b. Muslim 142, 147*, 153*

al'isti^ana bil-zalimïn 276*

al-istiftah^ term der Qarmaten 304, 305,

306

istiniïï' 76* ,

istita'^a 84, 268, 269

ïtakh al-Turkï 104

Itwa 209

iira 122

Hdy^ a^dïï' 124*, 293

"léliyya 81

Hlm^ vereischt voor den imam 34, 117*,

249 V.; attribuut van Allah 82,259

Iparan b. Hittan 16*, 21*

^mran al-Qattan z. Abu 'l-*^Awwam

al-Iqd al-tamïn fl tabym ahkam al-

c^imnia al-hadïn X

•^Iraq 4—10 passim, 26, 44, 51, 52,

59^60* 91, 93*, 100, 103, 104, 107,

108, 124*, 2IO, 279, 293

•^Iraqers 7

Isa z. Jezus

Isa b. al-Mu'^an al-YafiS" 2 1 1
,
2 1 6, 2 1 7*,

220, 221

'ïsa b. Müsa 49 v., 51 v., 288

IsS b. Yazïd al-óulüdi 95, loo

Isa b. Yünus b. Abï Ishaq al-Hamdanï

287

^ïsa b. Zaid b. 'Alï 55, 75

Hsma 67

Htra 16; in tradities 18, 258

^lyan 94*, 151

Jarsum 11* en z. Yarsum

Jerusalem 6

Jezus 32*, 35*, 266, 270

Joden, in Nagran 128*, 309; 239, 243

en z. ahl al-dimma

Jong, Dr, K. H. E. de 306

K

Ka'b 178*

Ka"^ba 9, 14, 93, 244* (bait Allak)y

302

kabW'ir 85, 265

Kabul

al-Kadra^ 183, 215, 220

kaffara 284

Kahil 283

Kaisan, Abü ^Amra ii

Kaisaniyya 11, 12, 13, 31, 65% 71,

72, 86

Kaisüm 86

al-Kala"^ loi*

Kameelslag 5, 6*, .12*, 19*, 66, 288

kana yara ''l-saif 75 vgl. 289

Kanz al'ühbar fi ma^rifai al-siyar wal-

akhbar 105 vgl. 308

karaniaty aan het lijk van Zaid b. "^Alï

36; van al-Hadï 246—249
karb 61
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Kavbala' 9i 25

al'Kasf wal-bayan^ van al-Ta4abï 1 5* ;

van Muh. b. Sa'ïd al-Azdï 71*

Katholikos 129*

al-Katïb 180

Katïr b. Ism. al-Taimï, Abü Ism. 75

en z. Katïr al-Nawwa'

Katïr b. Katïr al-Sahmï 32*

Katïr al-Kh-drï 79, 284 en z. Katïr al-

Nawwa^

Katïr al-Nawwa^ 74*, 75, 77, 78, 79,

284

Kawkaban 196, 215

Kay, H. C. 217* 308
K-f-t-m-r z. "^Alï b. al-Hus. K-f-t-m-r

en Khuftum

Khadïr 114

Khafatim 191, 192*, 193, 194, 195,

200

Khaitama, B. —
,
Khaitamï's 160, 161,

162*, 179

Khaiwan 136, 137» 138, 139, 140 v.,

142, 145, 148—157 passim, 160, 161,

171, 193, 208, 214

Khaiwaners 142, 147*, 148, 154, 156,

209

Klxalaf b. 'Abd al-Samad 81

Khalafiyya 80

khalaqa 266

Khalid b. 'Abd al-Malik 26*

Khalid al-Qasrï 26

Khalïfa b. Hassan 285, 290

Khamir 139*

Khamr z. Khamir

Khandaq, de dichter 24*

Khandaq, te Medïna 49
Khanfar iio, 113

Khanfarï 109

al-Khaniq, W. — 94*

Khaqan 59

Kharfan 147*

Kharid, W. — 203*

Kharif 282

kharigl 75*, 182*, 223*

Kharigieten, 6, 7; als mariqün 6* vgl.

257; beroep op den Qur'an door —

16; 21, 22
j polemiek van — tegen

de éï'a 23; 25* 27«, 30*, 31, 257;

gewraakt 258; 263, 265;
— in Yemen

1997 304

khari^lyya 75

khars 128*, 276*

al-Khasab, mikhlaf — 95*

Khasabiyya 80*

khatani 51*

khattarat I30, 299

khafii itmi«' 80

Khawari^ z. Khariéieten

Khawlan ii*; woonplaatsen van —
il 8*, 122*, 134; aan de zijde van

al-Hadï 126, 131, 134, 139*, 143*,

153*, 154, i6o, 163, 166, 168, 170,

176, 179* 180, 192, 203*, 207, 209*,

210*, 214, 224; sulh tusschen Sal-

man en — 151 v.
; geprezen in ver

zen van al-Hadï 163* vgl. 229*; ver-

zet van clans van — 171—173;

onderstammen van — z. Sa*d, al-

Rabi'^aj mikhlaf — 95*; Sarat —
131*, 134*; z. ook Masriq Khawlan

al-khayal^ term der Qarmaten 304, 305,

306

Khazrag i, 2

al-Khazra^ï z. . '^Alï b. al-Has. b. Wahhas

al-Khidrï 79*

Khirfan 141, 144, 147, 150, 151*

Kh-mas, B. — (Kh-masï's) 161, 180,

181, 182*, 184* 187

Kh-rfön 193*

al-Khudrï 79*

Khuftum 108* v^. 308, 191, 192*,

210 V., 211 V., 2i3j 215, 248* en z.

^Alï b. al-Hus. K-f-t-m-r

Khuftumï 191* en z. Khafatim

Khumarawaih 116*

Khumm z. Gadïr Khumm
Khurasan 4, 30, 31, 37, 43i 44, 49,

53, 55, 57, 59, 95*, ii7*', 284

Khurasaners 37, 49, 58

khusüs 264
hhutba 8% 49, 123*, 149, 154, 204,

278*, 303
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al-Kifaya z. Tc^rlkh al-kifüya ^wal-

i^lam

kis 113*

kiswa 93

Kitab z. boek, Qur'an

Kit. al-ahkam 274
JCit. akhbar Muh. b. Ibr, wa-Abi V-

Saraya 88*

Kit. anba^ al-zaman ft akhbar al-

Yaman IX

Kit. al-^ars wal'kursi 272

Kit. al-balig al-mudrik 274

Kit. al-barakinfï mu^é^zat aUnabi 275*

Kit. bawar al-Qaramita 278
Kit. al-bulga 279*
Kit. al-diyana 272 v.

Kit, durar al-ahadlt al-nabawiyya bil-

asanïd al-Yahyawiyya IX

Kit. al-faw^id 278

Kit. al-firaq wal-radd alaikim 23*

Kit. al-firdaws 15*

Kit. al-furmn 275

Kit. al-^awahir ival-durar X
^//. al-^umla 2.*j\

Kit. al-ifada fl ta'rïkh al-a'imma al-

sUda X
Kit. ikhtilaf al-Sta wal-maqalat 79*

Kit. al-imama 23*

Kit. al-imama wa-ïtar [itbat?] al-nu-

buwwa wal-wasiyya 273*

Kit. imamat amir al-mt^minin '^Ali b.

Abt Talib 70

Kit, al-irada wal-masfa 278
Kit. itbat imamat Abt Bakr 23

Kit. itbat al-mibwwwa wal'Wasiyya

273*

Kit. al-khasya 274
Kit. khasaHs wahy al-mubïn fi ma-

naqib amïr al-mtè'minin 15*

Kit. mc^ani ^l-Qur'an 251

Kit. ma naha Hlah ^anhu rasül Allah

273

Kit. al-manaqib fï fad^il amïr al-

mu^minm '^Ali 275*

Kit. al-manzila baina ''

l-manzilatain

263—267, 274

Kit. al-maqalat 74*

Kit. maqtal Zaid b. ^Ali 32

Kit. al-mas^il 278

Kit. al-masablh X, 48*, 283, 308

Kit. al-muntakhab 275

Kit. al-mustarsid fi
^l-tawhïd 2$g—^26'i

Kit. al-muzara^a 275

Kit. qir^a Zaid b. ^All 307

Kit, al-qiyas 274

Kit. al-radd ^ala ahl al-bida^ wal-

ahw^ al-dalla al-7nudilla XI

Kit. al-radd ^ala ahl al-zaig min al-

Musabbihln 271

Kit, al-radd ^ala H-Hasan b. Muham-

mad b. al-Hanafiyya 267—271

Kit. al-radd '^ala Ibn Garir 278

Kit. al-radd ^ala H-Imamiyya 278

Kit. al-radd ^ala H-Mu^abbira al-Qa-

dariyya 271

Kit. al-radd/^ala ''l-mukhalifïn 23*

Kit. al-radd 'ala
''

l-mulhidin 23*

Kit. al-radd '^ala ''l-Mt^'tazila fï ima-

mat al-mafdül 70*

Kit. al-radd '^ala ''l-Rafida 23*

Kit al-rada^ 275

Kit. al-Rafida 70

Kit. saqatat al-^I^liyya 8l*

Kit. al-siyar 45

Kit. al-sulük fï tabaqat al-^ulam^ wal-

mulük IX '

Kit. al-sunna 274*

Kit. al-safi XIII

Kit. al-safi fi Hilüm al-Zaidiyya 81

Kit. al-tafsir 251

Kit. tafsir khataya ''l-anbiya^ 273*
Kit. tafsir al-kursi 271 v.

Kit. tafsir ma^ani H-sunna wal-radd
'

'^ala man za^ama annaha min rasül

Allah 274

Kit. al-ta^rid 279*

Kit tatbit al-imama 258; z. ook Fi

tatbit enz. en Tatbtt enz.

Kit. al-tawhid 278

Kit. al-tawhid wal-radd ^ala ^l-gulat

wa-tawWif al-Sfa 23*

Kit. ummahat al-awlad 275
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Kit. al'Utrun^a fl su^ara? al- Yaman X
Kii, al-umda 15*

Kit. al-ivalïï' 275

Kit. al-wilaya 19*

Kit. yawaqit al-siyar fi sarh Kit. al-

^awahir wal-durar XIII

hitman al-wahy wal'sunaji 268

kracht, physieke — ,
aan "^Aliden toe-

gekend 115 V.*

K-iawa 142

krijgslist 142

krijgsonderricht 126

krijgstucht 128, 133, 147, 238

Kubarï's 94*

Küfa 4, 5, 6; Si'ietische (Zaidietische)

bewegingen in — 9, 25
—

29, 51,

55, 57, 87—92, 96, 117*, 280—285;
32, 34*, 35, 36, 44, 49, 56, 71,

94*, iio, 288, 291

Küfiërs 5, 6, 9, 20, 26—29, 58, 88 v.,

91 V.

kufr 84, 85, 254; vgl. 255, 265;
—

ni^ma 84

Kulaib, B. —
,

Kulaibï's 171, 172 v.,

175

al-Kumait, zijn lofdichten op de *Ali-

den 15
—

20; 23, 32.

kun 261, 262; bij de Qarmaten 306

Kunasa 36

kïl?n^ term der Qarmaten 304, 305, 306

kurs^ van Allah 271 v.

Kutaf 175

al-Kutaib 180.

Kutayyir ii*, 12, 13, 15, 24*

Küdam, Bilad — 199*

La*^a, W. — III

la^aèa 138*

Lahg 99, 109, iio, 113

al-Lahéï z. Muslim b. Muh. b. Óa"^far

Lammens i, 8*, 65

la'^n 20 en z. vervloeking

Langa (Lanka) 279*
La Rochefoucauld 241

La'wï's 94*

L-h-w-z 142*

Logos 306
Lubainan 160, i8i*,

M

al-Ma^afir, Balad— Ii3;mikhlaf
— 99

ma^aqlb 1 78

ma^arrat al-^ais 135

Ma*^bad al-óuhanl 43*

al-Mada'in 27*, 91, 283, 284

Madanï's z. "^Abd al-Madan

Madar 193, 202, 209

Madab 152; W. — 151*

Madhié 167, 184; mikhlafs van— 208

magie 53, 247, 248 V.

Maimïi^ al'fiqh.^
van Zaid b. '^Alï 34 v.

Magrib 58, 59

Mahadir 171, 172, 173

Mahdï, ^Aliden als — 10, 27, 4», 42,

45, 49, 50, 51, ï*6 V.; ''Abbasiden

als Mahdi 39, 247*; criterium voor

het Mahdï-schap 51*; zijn tijd ge-

kenmerkt door vruchtbaarheid 246 v.
;

naam van den — 307

al-Mahdï ('Abbaside) 40, 54;
— en de

^Aliden 55—57*, 86*, 247*

al-Mahdï li-dïn Allah Ahm. b. al-Hus.

36*

al-Mahdï li-dïn Allah Ahm. b. Yahya

b. al-Murtada X, XIII

al-Mahgam 220, 223

Mahyab 222*

Maimün (al-Qaddah) 1 1 1

Maimün b. Muh. al-Madanï 188*

makhtwn 113*

Makhzümiet 63*

Makhül b. al-Mufaddal al-Nasafï XI,

71*

al-Makraman 106* z. Al Makraman

Malik, B. — 143*

Malik b. Anas 45, 286

Malikieten, in Na^i'an 310

Ma"^mar b. Khutaim 284

al-Ma^mün, ^Abbaside, den voorrang van



333

"^Ali bepleitend 68; 70, 86, 92, 94,

95*S 98—103 passim

al-Ma'mün 93 z. Muh. b. Óa^far al-Dibag

al-Manakhï z. Ibr. b. Abïöa'^far; Óa^^far

b. Ibr.

Manaqib amïr al-mi^minln ^Alï b. Abl

Talib 15*

Mankat 197, 216, 217*, 221

manqal 139*

mansür 29, 61, 307

al-Mansür, Abü óa^far, *^Abb5side 40;
voor zijn khalifaat Muh. b. 'Abd Allah

huldigend 41 v., 43 vgl. 61; zijn

optreden tegen Muh. en Ibr. b. "^Abd

Allah en andere '^Aliden 43—55;

zijn briefwisseling met Muh. 47—49,

68; 230*, 283, 286, 288, 289
al-Mansür z. al-K[as. b. Farag b. Hawsab

Mansür b. Abi '1-Aswad i282

Mansur b. *Abd al-Rahman al-Tanükhï

103 V.

Mansür b. al-Mu'tamir 284

al-Mansür billah "^Abd Allah b. Hamza

X, XIII, 15*, 58, 64, 280
.

al-Mansür billah al-Qasim b. Muh. 97*

Maqalat al-Islamiyyïn 11

Maqalat al-Sfa 72*

Maqalat al-Zdidiyya wal-Rafida ^ ge-

schrift over — 69*

Maqatil al-lalibiyytn X, XV
Marawa'^a 183*

mc^rifa 84; tractaat over tna^rifat Allah

276*

mariq{ün) 6*, 257
markttoezicht 241 v.

Marw 92

Marwan II, al-Himar, 31*, 37, 38, 43

Marwaniden 38, 43

MarzUq b. Muh. 160, 166

Masci'il Muh. b. SaHd 278

Maiala fi ^l-iniama 259
Mas^ala fi ''l-Hlm lual-qudra wal-irada

wal-masfa 263

al-Maiala ^ala H~Zaidiyya 81

masahm 125*', 294 en z. armen

Masar in*

Mas'ada b. Sadaqa 79
Maslama b. 'Alï 51

al-Mas'üdï 40

Maswar, ó. — iii, 112*, 113

Masyab 221, 222*

mashad 58, 95*

al-Masriq, Masriq Khawlan' 193, 209,

211

al-Masabïh al-sati^a al-atiwar 251

al-Masani*^, Sarat — 199*; Dj. Masa

na 112*

al-Masir z. 'Amr b. Qais

matalib 22, 71

Matar (b. Tahman) al-Warraq 287,

288, 289
Matira 209
Ma wara^ al-Nahr 59

al-Mawfa^a 181*

MawHza 274

Mawr, W. — 213*, 214*", 218*

al-Mawsil 27, 51

mazalim^ yaiuvt al- — 239*
Medina 3, 5, 8*, 26*, 31; 'Aliden in

— 43—50, 54, 55, 57 V., 62 v., 86,

92, 115 V., 119, 159, 275; 52, 56*

63* 70, 78, 129* 254, 286

Medr 193*, 209* en z. Madar

meerderheid, het ongelijk der — 33

Mekka 9, 10, 43, 44, 50, 54; 'Aliden

in— 55, 58, 92, 93—95, I33*, 278*;

120*, 121*, 191, 208, 210, 226, 249

Mesjeb z. Masyab
Messias 13, 247; vgl. ook Mahdi

M-hd-r i8i

mt'dana 282

mikhlaf 292

Mikhwal z. Mukhawwal

al-Mikrab 187

Milhan 218*; Ó. — 215*
Mïnas 128*, 160*, 163 Vgl. 310, 165 V.,

167, 169, 170, 174, 177 V., 179,

181, 182*, 186, 189, 248

mfqab z. via'aqïb

al-Miqdad b. al-Aswad 252*, 254*
Mirbat 99

Mis'^ar b. Kidam 283
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miskin z. masakïn en armen

Misr Ii6 en z. Egypte
al-Mitla' 176

m-kh-t'fn 113*

vi-n-d-h 124*

moeder, beteekenis der — 47 v., 68

Mu^ammal b. Ism. 290

al-Mu^ayyad, laqab van Muh. b. Muh.

b. Zaid 92*

al-Mu^ayyad billah Ahm. b. al-Hus. b.

Harün 279*

Mu'^ad b. Mu^ad b. Nasr al-'^Anbari 287

al-Mu'alla 56*

Mu'^awiya, de khalief, tegenover *^Alï

C^Aliden) en zijn partij 5
—

8; bij de

Khari^ieten 21

Mu^awiya b. Hisam al-Qassar al-Azdï

287

Mu^awiya b. al-Ha^gaé b. Basfr 287

Mu'awiya b. Harb, B. — 120, 121

Mubayyida 51, 58, 94*

al-Mudaikhira 114, 2i6, 220, 222, 223,

302

Mudar 37

mufadala ba^da 7-asül Allah 22*

al-Mufaddal b. al-'^Abbas 250*
al-Mufaddal al-Dabbï 52, 289
al-Mufaddal b. Yünus io6*

al-Mufïd z. Muh. b. Muh. b. al-Nu*^man

Mu^abbira 264, 271 en z. praedestinatie

Mugïra b. Sa'ïd 74*

Mugïriyya 51

Mugït b. Ahm. 301

al-Muha^ir b. Ziyad 162*

Muha^irün i, 2, 47,2545 naar al-Hadï

149, 172*, 181*

Muhallab al-Sihabi 217

muhadditün, éfietisch (Zaidietisch) ge-

zinde 64, 281 vv.

Muhammed, de Profeet, oneenigheid over

de leiding na zijn dood I v.: ver-

wanten van— 7, 13, 14, 25, 121,

124, 237, 257 en z. Al Muhammed,
Rasül Allah; aanspraken als erfge-

namen van — 17, 39, 47, 48, 6r;
een sadaqa van — 25*; propaganda

voor het huis van — 25, 37, 38;

dragers van naam (en kunyd) van —
II, 41, 50; voorzeggingen van —
omtrent leden zijner familie 32, 41,

50, 58, 117; voorbeeld van — 49,

126, 128, 238 en z. sunna, boek;

uitspraken van — over zijn geslacht

z. Hadït; de verwantschap met —
68, 233; aanwijzing van "^Alï door

—
*J-) 253 ;

in den droom verschij-

nend 119; zijn verdrag met de dim-

tna's van Na^ran 128*, 296; zwaard

van — 201 V.*
;
aanvaardt geen sa-

daqa 237*; 252; beroep op uitspra-

ken en aanduidingen van — ten aan-

zien van een opvolger 253—255;

256, 257, 258
Muh. b. Abï 'Abbad al-ïamïmï 146,

194, 196*, 200

Muh. b. Abi 'l-'Ala= 113

Muh. b. Abï Nu'^aim 291
Muh. b. Abi '1-Zubair al-Yarsumï 198

Muh. b. Ahm. al-óawad 302

Muh. b. Ahm. b. Ruzaiq al-A"^é^m

196, 215

Muh. b. Ayyüb 302

Muh. b. al-*^Abbas aPAlawï, Abü Turab

172*

Muh. b. 'Abd Allah 301

Muh. b. ^Abd Allah 302

Muh. b. 'Abd Allah 276

Muh. b. *^Abd Allah b. '^Amr b. =ütman

41, 49

Muh. b. *^Abd Allah b. al-Hasan al-

Nafs al-Zakiyya, voor het khalifaat

bestemd 40, 41; gehuldigd door de

B. Hasim 41—43; vervolgd door

'^Abbasiden 43 v.
; zijn opstand 45—

51; al-Mahdï 45, 50 v.; theologen

als aanhangers van — 45, 285 vv.,

288; de briefwisseling metal-Mansür

47 V., 68; als imam 41*, 53, 61,

117*; rafa van ~ 51, 72; 55; zijn

kracht 1 15*; bezitter van Du '1-Faqar

202*; 230*

Muh. b. "^Abd Allah b. Khalid 301
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Muh. b. *^Abd Allah b. Muhriz loo

Muh. b. ^Abd Allah b. Sa'ïd . . . al-

Hanbasï z, Abü Nasr
• • *

Muh. b. 'Abd Allah (al-Saibanï), Abu
'1-Mufaddal 8i

Muh. b. "^Abd Allah b. Ziyad 98
Muh. b. 'Abd al-Hamïd, Abu '1-Razï

102, 103

Muh. b. ^Abd al-Malik b. Tarif al-

Wadi'ï 153* 178*, 182*

Muh. b. 'Abd al-Rahman b. Abï Laila

284
Muh. b, '^Abd al-Rahman b. al-Mugïra

z. Ibn Abï DPb

Muh. b. *=Aélan 286

Muh. b. 'Alï al-Ansarï (al-Azdi) 91*

Muh. b. '^Alï al-*^Abbasï 224*

Muh. b. ^Alï al-Baqir, Abü óa'^far 35,

71, 75*, 78, 79*, 116, 282, 285, 290
Muh. b. ^Ali b. Ibr. 301

Muh. b. ^Alï b. ^sa b. Haman 94*

Muh. b. ^Alï b. al-Nu'man 70*

Muh. b. 'Alï b. "^übaid Allah b. al-Hus.

90*

Muh. b. ^Amir 291

Muh. al-Du*^am z. al-Du^am

Muh. b. al-Du'^am 152, 200, 247

Muh. b. al-Fadl, Abu '1-Khair 109*

Muh. b. Óa'far al-Dïbaé 88, 93

Muh. b. Óa'^far b. Dinar 104, 105*
Muh. b. Óa'far (b. Muh.) 281

Muh. b. (óa'^far) al-Mutawakkil 105*

Muh. b. al-Hadï Yahya b. al-Hus., Abu

'1-Qasim, trekt met zijn vader naar

Yemen 119; zijn leeftijd 140*; in

Khaiwan als vertegenwoordiger van

zijn vader 140 v., 142, 151, 152 v.,

155, 156— 158, i69;inNaéran 179*;

trekt mede naar San*^a' en omgeving

193, 196, 199, 200, 201, 206, 207*;

zijn gevangenschap 210, 212 v., 216*;
• tegen de Qarmaten gezonden 214,

219, 220 V,, 224 V.; volgt zijn vader

op 227; als al-Murtada 250*; ant-

woorden van al-Hadï aan — 271,

273, 275; verzen van — aangeduid

of aangehaald 156, 157, 169, 2I2''-

Muh. b. al-Haitam 162* 182*, 186*,

188*

Muh. b. Harün al-Warraq, Abü Isa 79

Muh. b. Hisam 20*, 26*, 32*

Muh. b. al-Haééaé al-Yarsumï 246*

Muh. b. al-Hanafiyya 9, lo, 12, 115*,

202*

Muh. b. al-Has. b. al-Qasim (al-Rassï)

2IO*, 219*
Muh. b. al-Has. al-éaibanï 45, ^3*

Muh. b. al-HuS. al-'Abbasi 188*

Muh. b. al-Hus. al-Hasanï, Abü óa'^far

219
Muh, b. Ibr. al-Ifrïqï lOO

Muh. b. Ibr.. Tabataba 81, 86—90,

91, 93, 94*, 117*

Muh. b. Idrïs z. al-Safi*^I

Muh. b. Isa (al-Ganmï) 131

Muh. b. "^ïsa al-Tamïmï, Abü Ga*^far 199

Muh. b. Khalid b. Barmak 98^^

Muh. b. Mansür b. Yazïd al-Muqrï al-

Muradï 35, 96*, 275*
Muh. b. Muh. b. al-Nu^man al-Mufid

65*, 81

Muh. b. Muh. b. Zaid 88, 90—92, 94*
Muh. b. Müsa b. Abï Nu'^aim 291

Muh. b. al-MuzafFar b. Ha^é 226

Muh. b. Nafi*^ 102

Muh. b. al-Qasim al-*^Abbasï al-'Alawï

172, 210*

Muh. b. al-Qasim (b. Ibr.) 119, 251

Muh. b. Sa'^id al-Azdi 71*

Muh. b. Sa*^id (al-Yarsumï) XII, 145,

166, 209, 212, 239*, 241, 243, 278
Muh. b. Sa"^id b. Yüsuf 302
Muh. b. Salim 81

Muh. b. Sul. b. Da^üd al-Barbari al-

Hasanï 92
Muh. b. Sul. al-Knfi, AbüÓa'far 117*,

120*, 121 V., 142*, 143% 145, 146,

149, 156*, 228/9, 239, 246* 275;

berichten, geschriften van — XI,

XII, 275*

Muh. b. 'übaid Allah al-'Abbasï al-

*^Alawï, vergezelt Yahya b. al-Hus.
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. naat- Yemen ii8 v., 120*, 122; als

bestuurder van Wasaha 132, 134 v.,

159; 151, 152*; bestuurder van SaMa

159, 161, 163, 164, 166; landvoogd
van Na^ran en zijn einde aldaar 1 70,

I73r 174, 176—189, 190*, 192,215;
als zegsman XI, XII, 120*, 122,

232, 240*, 243, 295; 276*
Muh. b. '^Umar b. "Alï b. Abï Talib 26

Muh. b. <^Umar b. 'Umaid(?) 302
Muh. b. Ya'^fur b. ^'Abd al-Rahman

104, 105, 106*, III*

Muh. b. Yahya b. al-Hus. z. Muh. b.

al-Hadï

Muh. b. al-Yaman 80

Muluimmed ya mansür 61

Muh. b. Yüsuf b. Ya'qüb, Abu 'Abd

Allah, Baha' al-Dïn al-Óanadï IX

Muh. b. Zaid al-Hasanï 116

Muh. b. Ziyad 98*

Muh. b. Ziyad b. al-Ahsaf 301

viuhillün 46
al-Muhsin b. Muh. b. Karama 279*
Mukhawwal b. Ibr. 291

Mukhawwal b. Rasid 291

al-Mukhtar 9— ii, 12*, 21, 282

Mukhtasar al-asbab II 8*

al-Muktaff 173*, 208*, 220*

Mulahiz b. "^Abd Allah al-Rümï 226

inulük 130, 300

vmnafiqün 265

Mu'^mir, B. — in al-Hadï's '^öj^^üü»' 139*,

142*, 143*; in verzet 152
—

157, 161

munkar 22

al-viunkar^ iagylr
— 77 en z. al-amr

bil-mc^rüf

Muqatil b. Sul. 79

Muqra 224

Murgi^a, Murgieten ii, 25*, 79*, 257,

263, 264, 265, 267®, 283, 291-, al-

Mur^'i'a al~Tda 267*

al-Murlada z. Muh. b. al-Hadï

al-Murtada, laqab van Ibr. b. Müsa al-

óazzar 95*
Müsa 69, 270
Müsa b. "^Abd Allah b.al-Has. 45,63*

Müsa b. al-Haééaé 302
Müsa b. Muh. b. Müsa 301

Musabbilia^ Musabbihwi 264, 271

nmsalla 204

Musawwid, Musawwida 37*, 159, 182,

183 en z. 'Abbasiden

Muslim b. Sa'ïd 289
Muslim b. Muh. b. Óa'^far al-Lahéï

X, XI, 303, 304

mustad^afun 47
Mustatïr b. 'Abd Allah al-Qari*^ 302

musta^ab al-dd^wa 161* vgl. 248

al-Musta"^ïn 105*

muta'^ayyis 130, 300

mute^aivwilün 84

niufa 72*

al-Mu*=tadid 107* 208*

al-Mutahhar b. Yahya, de imam 202*

al-Mu'^tamid 104, 105, 106*, 107, 108

al-Mu'^tasim 103, 104

al-Mutavi^akkil 22, 104, 105

Mu*^tazila, Mu'^tazilieten, tafdil van 'Alï

en meening over het imamaat der

—
24*, 25,70,257,258; Abüóa^ar

(al-Mansür) en de — 42*; huldigen

Muh. en Ibr. b. '^Abd Allah b. al-

Has. 43, 46, 52;
— en Zaidieten

85, 257 V., 259, 277*; 263; hun

beroep op Abü Hasim 267*; z. ook

Wasil b. 'Ata\ al-Óahiz

al-Mu^tazz 105*

mütim al-asbal 56*

al-MuwafFaq 104, 107

muwaïat al-zalimïn 276*

al-Muzaffaï b. Haét 182*, 223 v., 226

al-Muzaflfar b. Yahya al-Kindï 100

Muzai'rd alrNasranï 54
muziek 112, 148

M-y-na(n) 163* en z. Mïnas

N

nadaha^ al-nadih 124*

Nafi' 45

al-nafs^ term der Qarmaten 305, 306

al-Nafs al-zakjyya 50, 57, 61 en z.

Muh. b. 'Abd Allah b. al-Has.
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Nagara 127*

Naéd ^20*

Nagd al-Dïn 139

al-Naééar al-Küfi z. al-Has. b. Faraé

b. Hawsab

Naér 199, 201; Qal'^at
— 211

Naéran 94*, 99, 125—132 passim, 151,

152, 153*, 159—190 passim, 202,

207, 213, 215, 222, 223, 236*, 248,

294, 295, '296, 300, 301; lieden uit

— in al-Hadï's ^ashar 209*; Hoog

(A'la)-
—

125*, 126, 135; Laag

(Asfal)-
— 126* 168; W. — 126,

170, 175*, 176* 178, 190; hoofd-

plaats van —
, Qaryat— z. al-Haéar;

stammen, clans in — z. Hamdan,

Sakir, Taqïf, Yam, Wadi'^a, al-Harit,

Rabï'^a, "^Abd al-Madan, Bisr, Khai-

tamï's
, Kh-mas, Q-t-n, '^ümar; z. ook

ahl al-dimma^ Christenen, Joden.

Nahd 184*

Nahd b. Murhiba 282

al-Nakhl 184*

Nakhla W. — 114

nakir 22

nakitün 6*; {al-firqa) al-riakita 257
al-Namïs 172

al-Naqil 139 ,

Naqil As^a' 117*

Naqïl al-*^Aéala 152*

Naqïl al-B-rdan 114*

Naqïl Hamuda 139

Naqïl al-Sawd 218/9

al-Nars, Nahr — iio*

Nasrïn 172

al-nasïha 122

al-Nasir (li-dïn Allah) z. Ahm. b. al-

Hadï

Nasr b. Muzahim al-Minqari 88*, 91*

Nasr b. Sayyar 30, 37, 183

Nasr b. Óabat 86 v.

Nasr b. Sabïb al-'Absï 87*

nass^ voor het imamaat van Ibn al-

Hanafiyya 12*; voor dat van
*^Alï,

al-Has, en al-Hus. 72, 253*'5 74*

Na'^tal 22 en z. *^Utman

al-Natiq bil-Haqq Abïï Talib Yahya
b. al-Hus. b. Harün X, 97*, 308, 310

Nawan, W. — 121*

al-Nawwa^ z. Katïr al-Nawwa'

nazala^ met betrekking tot den Qur'an

266

N-d-d 168

Nedjr z. Nagr

Neoplatonici 306

al-N-h-1 184*

nisab 124, 128, 130

Nu'^aim b. al-Waddah al-Azdï 100
• • •

Nu'^aim b. al-Yaman 80

Nu'^aimiyya 71, 80

Nüh 258, 270

al-Numais 1 72

Nuqum, ó.— 203, 204, 205, 217

nür 15*, 36

nutfa 261 V.

al-Nuwairï XI

Nuwas 180

onderwerping, teekenen van — 169,

194

ontblooting, als smaad 36*;
— van het

hoofd 194

ontucht 137 V.*, 149*, 181, 197

oorlogvoering, regel van — 89 v. en

z. 'Alï b. Abï Talib

ophanging, van lijken van rebellen 169

opvordering 214, 239
Oum es-Sa 131*

overlevering z. Hadït

parousie 7

Perzië 37

Plotinus 306

praedestinatie, 84; bestrijding van de

leer der — 262 v., 264, 267—271

praeexistentie 15*

profeet, leer aangaande den — 268—
2705 de Profeet z. Muhammed

22
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profeetschap, tractaten over het

pretentie van — 302, 303

273;

al-Qabaliyya 119*

Qa*^ al-Bawn z. al-Bawn

al-Qadd 134

qadar^ van Allah 267*; al-qadar^ term

der Qarmaten 305 v.

Qadariyya, Qadarieten 43*; van aan-

hangers der praedestinatie 271; als

Qadarï vermelde personen 284, 285,

286, 289, 291

al-Qadisiyya 1 1 1 •••

qadb 236, 237

qaHdün 68

Qais 120

Qais b. al-Rabï' 79, 283

Qais b. Ziyad 220*

al-Qarma', W. — 121*

Qarmaat, de — 182* z. "^All b. al-

Fadl; de Küfische — z. al-Has. b.

Fara^ b. Hawsab

Qarmaten 975 de machtsuitbreiding van

hun da'^i's in Yemen 108— 114, I15;
— in Naérah 180, 181; 180, 213,

214; hun strijd om de oppermacht

216—226 en z. 'Alï b. al-Fadl, al-

Has. b. Farag b. Hawsab, al-Hadï,

Muh. b. al-Hadï, San'^a^, Zabïd; lee-

ringen en practijken der — 302—
306

al-Qarya, Qaryat Bani 'l-Harit, Qaryat

al-Ha^ar, Qaryat Na^ran z. al-Ha^ar

(benamingen van —)

al-Qasim b. Ibr. 'J'abataba al-Rassï, als

gezaghebbend leeraar 16*, 24, 68, 96,

279; 35*, 89, 90; verwijzing naar

verzen van — 90*; strevend naar

openlijk optreden 95 v.; geschriften

van — 96*, 251; nakomelingen van

— in Yemen 115 v., 119, 2fo*;
trek van vroomheid 232*5 233, 271;

ikhtiiaf van — en al-Hadï 279*

al-Qasim b. Muh. z. al-Mansïïr billah

al-Qasim b. Muh. b. 'Ubaid Allah al-

'Abbasï 174*-, 177, 181, 186, 210*

qasitün 6*; al-firqa al-qasita 257

Qatada b. Idrïs 58

qatt 236*

Qatan, W. — 162*

al-Qa!!*^, in SanV 94*; darb — 204*

qaws^
—

J\:>ji 143*

Qazwin 62

Q-rq-r 179, 183

al-Q-s-y-b 155, 161

Q-t-n, B. — 162*, 182*

Qudam 199, 201*; Balad— 218,222,

225, 226; Sarat — I99*, 304

qudra^ van Allah 259 vgl. 83

Qümis 59

Qumm 276

al-Qunfuda 12 1*

Qurain b. Ya'^la al-Azdï 54

Qurais, khalifaat in — 17, 77, 257;

41, 47*, 132, 248*

Qur^an 5, 7; beroep op den — in den

partijstrijd 16, 23, 39, 47, 48, 65,

68 V.; verklaringen van den — 23,

35 1 7I1 251» 304; onderricht in den
—

123, 293; omvang van den —
251 V.; de bevoegde uitleggers er

van 234, 276/7 ; dogmatische bewijs-

plaatsen ontleend aan den— 265 vv.;

het geschapen zijn van den — 266;

anthropomorphistische uitdrukkingen
in den — 271 v; z. ook boek, eed

al-Qurtub 114

al-Qusub 155

al-Rabada 44

al-Rabï'' 56*, 57

al-Rabï^ b. al-Ruwayya al-Madhi^ï 205,

206, 209, 219

Rabi'^a 37

Rabï'^a (B. al-Harit) 160, 167, 179,

18.1*-, 185, 186, 187, 189

al-Rabi'^a (Khawlan) 122, 163, 171;

clans van — 171
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Rabfa, B. — (Wadi^a) 137, 139*, 141,

142, 143*, 144 V., 153, 154, 201,

229*; Balad Banï — 199; z. ook

Darb Banï Rabfa

rabiya 179* s

Rada* 221; mikhlaf — 198*

Radwa 12, 44

rafada 28*; rafd {al~saikhaiti) 28*,

290

Rafida, Rafidieten 12®: herkomst van

den naam 28
; personen als Rafidï

71, 283, 290, 291

rafa 51, 72, 76% 80, 284

Raha 181*
*

al-Rahba (bij Lahg) 109

al-Rahba (bij San^a^) 203

Raida 94*, 137*; kasteel in — 138,

202; 139* I47«-, 193/199, 200,

201, 202, 209, 213

al-Ra"'ifa 126

Raima loi
5

ó. — loi*; Raimat al-

Kala'^ lOï*

al-Rakab 135, 165*

al-Raqqa 87*, 282, 284

Ra^s Hadür 211*

al-Rass 96, 119*', 192*; 6. — 115*

al-Rassï 115*

al-Rassan z. Fudail b. al-Zubair

Rasül Allah, ibn (banu)
—

,
van afstam-

melingen van Fatima 40, 46, 52, 53,

56, 144, 147, 149, 150*, 212, 240,

244 ;
banu — als benaming gewraakt

48; z. ook Al Muhammed
rasid 22

al-Rasïd, als Harun 56; zijn optreden

tegenover de '^Aliden 59—63; 73,

86% 287, 290, 291

ra'y 85

Rayy 27*, 59, 62

Razïn al-^Abdarï 15*

regen en rechtvaardigheid van den vorst
•

122, 246, 247

Reida z. Raida

responsa 275

Rigla 168, 173, 181

Riyah (b. "^Utman al-Murrï) 44, 45, 286

Ru'ain 106, 198*

Rubaih b. Wakf al-Hafiz 81

rüh al'ilah 15*

Ruhaim 13 1

rukhsa fi H-kadib wai-kkadfa fi H-harb

62*

Ram 150

Rustam b. al-Has, (al-Hus.) b. (Farag

b.) Hawsab iio

Rustam b. al-K-r-kh(h)-y-n b. Hawsab

b. Zadan (Dadan), Abu '1-Hus. iio

al-Rusafa 25, 26-'-, 33

rt^ya 52*

s, s, s

Sabbia z. al-Sabï*^

al-Sabï'^ 141, 144, 147, 150, 151*

al-sabiq^ term der Qarmaten 305, 306

sSbiqa 48, 68

sabiqün 256, 257

sabq fi U-islant 68

Sa'^d (Khawlan), in en bij Sa'^da 122,

161*; in al-Hadï's leger 142, 163,

164, 165, 166, 172; SaM b. Hadirb.

Suhar b. Khawlan 118*; Sa*^d b.

Khawlan 122*

Sa'd b. ''Ubada 234

al-SafFah, Abu 'l-'^Abbas 38, 40, 43

Saéistan 283

Saham, W. — loi*, 183*, 2 1 8*, 219*,

224*

Sahl b. '^Amir al-Balkhi (al-Bagalï) 291

Sahl b. Hunaif 254*
Sahül 114*; mikhlaf — loi'*; W. —

10 1*

Sa'^id b. Abï Sawra 143

Sa'^ïd b. óubair 16*

Sa'^ïd b. Khutaim, Abü Ma*^mar 29*,

284, 291

Sa^ïd b. Mansür 81

Sa^ida i

Saif 3

saih 124, 293, 299

sakina 69

Sakein z, Saqïn
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Salama b. Kuhail 77, 78, 79, 281, 282

Salim b. Abi 'l-6a'd 284
Salim b. Abï Hafsa al-Tammar 77, 78

Salim al-Hadda^ 285, 290
Salm b. Ahwaz 37

Salman al-Farisï 15*, 252*

Salman, B.— 94*, 140 v., 142, 148, 151

sanii al-nabï ii*- z. ook Muhammed

Sanhan, Bilad — 210*

saniya^ sawanï 124*, 130, 293, 299
Sanchol 8*

saqïfa 254

Saqin 131*, 134, 151* 159

Sarakhs 30
Sarw 113', z. ook. Himyar
Sawad 27, 51, 56

sawanï z. saniya

Sawhan 161* 165, 178, i8i* 184*,

186, 187

al-Sayyid al-Himyarï 6*; invloed van

zijn verzen 13 v.j weerklank van

tradities bij
—

13 v., 23, 655 15,

22, 32, 282

schatting, van den oogst 128 en z. khars

Sereem 139* en z. Suraim

Sibt Ibn al-Óawzï XIII

Simh 196, 197

al-Simt al-kawï al-muttas^ ma^ahihu
lil-rawï XIII

Sifiit al-la'al ft k^ara^ al-Al XIII

Sind 44, 53, 96*

al-Sirar, W. — 205*

Slrat al-Hadl XIII—XV
Slrat al-Nasir li-din Allah Ahm, b.

al-Hadi 303

sirr^ asrar 184, 188

al-Sirr 156 vgl. Sirr Bakïl

(al-)Sirr, W. — 117*, 193, 197*

Sirr Bakïl 139

Sirr Banï Mazin 181*, 186

slingers I2i*

sluier 150, 242

S-na*^ 206

S-n-' 206*

Snouck Hurgronje, Prof. Dr. XII, 34,

121*, 241* 293*

soldij 157, 183, 186, 194

spotnamen 22, 49*

stamtwisten 118, 121, 126, 127, 136,

137, 150, 152, 174, 175, 181*, 184*,

189

steenen, als wapen 121*, 144*, 154,

165, 167, 179, 188, 200

steeniging 235 v., 310

straffen 127, 131, 132, 149, 169, 197

en z. hadd

Strothmann 24, 28, 34, 73, 85, 96, 117*

sudd 94*
al-Suddï 258*

Sufyan al-Tawrï 39, 54, 284, 290

Sühan 165* z. Sawhan

Sul. b. 'Abd al-Malik 13

Sul. b. al-Fadl 81

Sul. b. Óarir 59* 73 v., 75* 82, 83,

84, 278*, 291

Sul. b. drunaid al-Saiqal 54*

Sul. b. Huér 173, 175

Sul. b. Khalid b. Dihqan 285

Sul. b. Mihran z. al-A*^mas

Sulaimaniyya (Zaidiyya) 71, 73 v., 80

Sulaimaniyya (Gulat) 73*

sunna, de — van den Profeet als richt-

snoer 5, 118 en z. boek, hukm\
lieden der — 23; de profeten en

hun sunan 268; geschrift over den

oorsprong der — 274

Sunnieten 77

Süq Asad 89*
sürai al-baqara 355 •J'» cil-havid 35

Surdud, W. — 215*, 218*, 220*

al-Suwariqiyya 119

S-wéan 186*

Syrië 5, 7, 96*

Syriërs 5, 6, 288

al-Óafi'^ï 36, 60, 64*, 290, 291

Safi'^ieten 235*, 237; in Na^ran 309

saP 82, 270

al-Saibanï z. Muh. b. al-Has., Muh. b.

«^Abd Allah

saikhs, de beide — 20*, 21, 24, 28*,

48, 72 en z. Abü Bakr, '^Umar
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éakir 125, 126, 131, 132, 157, 165,

167, 174, 1757 177, 179*, ï8o, 187,

189;
— b. Bakïl 132*-; Balad —

132*, 167, 170

al-bammakh al-Yamanï 59*
al-Saraf 216, 304;

— al-Asfal 218*

Saraf Aqyan 216*

al-Óarafa 117-, W. — 117*

Sarïf, de — van Mekka 133*
sarta 140, 149

éar-Bamiyan z. Hartama

al-éaris 214

Sarwin-i Surkhab 59

satm 20 en z. vervloeking

éawir, B. — II2

éawkan 135

Sazab, ó.
,

— 304
al-éër 104*

Seris, W. ~ 214*

Si*^a, Sfieten 2 v., 7, 8— 1 1
;

ultra's

(Öaliya, óulat) ii, 13, 22, 24, 73*;

splitsingen 12 v.; dichters der —
13^
—

18, 23, 32; oordeel der — over

^Alï's voorgangers 20—22, 24 v.,

2305
— in de discussie over het

imamaat 22—24, 65 vv.
; 24—28

passim, 31*5 de — en de 'Abbasi-

dïsche propaganda 37—40; $4, 57;

stroomingen en richtingen 64—815

éi^ietische en Srtetisch gezinde theo-

logen 64, 71 vv., 281 vv.; 257, 263;

tradities z. Hadït; z. ook Zaidieten,

Imamieten

Sibam Aqyan, residentie der Ya'furiden

103, 106, IQ7, 112, 203, 205, 208,

213, 215, 225; I95*;al-Hadïin 196,

198—201; 202; bezet door Qarmaten

217, 219, 225

Óihab, B. —
,
Sihabï's loi*, io*j\harat

B. — 210*; Sikkat al-Sihabiyyin

217;
— in Saqïn 134

al-éihr 99

al-éïr 104*

Su'^aib b. Salih 301

Su'ba b. al-Haégag 288

éunaif b. al-Qasim 301

süra 74) 256

Sabir, 6. — 113*

Sabul 206, 209

Sa'^da 94*, 99, 1045 geslachten en

stammen in — 118, 122, 164; 121,

123, 125*, 126, 131— 137 passim,

149, 151, 152, 156, 160, 161, 163;

verzet tegen al-Hadï in en bij Sa'^da

159, 164, 166, 171— 173, 1755 170,

174—183 passim, 185, 192, 196*,

202, 207, 210, 213, 221, 222, 223,

225, 226; ^amf en graf van al-

Hadï te — 2275 237, 241, 244; z.

ook al-Hadï

SaMï's 171*

sadaga z. belasting; mukarramün al-

— 67* vgl. 236 V.

sadaqa (stichting), van Muh. 25 v."*;

van *^Alï 26*

al-Sadiq z. Ga'^far b. Muh. al-Sadiq

Sah 131

Sahaba z. Gezellen

sahib al-amr 120*

sahib al'Yaman 116, I17

Sa'id b. Makhlad 107

saiai 58; awqat al- — 73*; 85, 121;

onderricht in — 123; 139*; ver-

korte — 1405 231, 240, 241, 242,

253i 255; ahl al 263, 265; de

Qarmaten en. de — 302, 303

Salih b. al-Abbar 32*

Salih b, 'Alï (*=Abbaside) 38, 41 v.

Salih al-Naéï 23*

Salih b. Salih 75*

Salihiyya 75, 76

al-Sanadïqï z. al-Has. b. Fara^ b.

Hawsab

San"^a' 59*, 94*, 95, 98—108 passim ;

113, 115, 117, 118*, 120* 138*, 146,

174, 175, 176, 180, 182*, 191—226

passim, 302, 304; z. Abu 'l-'Atahiya,

al-Hadï ila '1-Haqq, Qarmaten; wij-

ken in — 94*, 204*, 217; 0mi'^

van — 105*', 217; maidan van 205

San'^ani's, bewoners van San'a^ in al-
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Hadï's leger 156, 200, 206; weigeren

al-Hadï steun 207, 221
5 roepen zijn

hulp in 219, 224; brief vanal-Hadi

aan de — 276 v.

sarïh Qurais 47*

sarikhf sawarikh^ surrakh 148, 154,

209*
sarkha 141*', 167

Sa*^sa'^a b. óa'^far 1 38, 1 39, 1 99, 20 1
,
202*

sa-warilih z. sarikh

sawm^ siyam 303

al-S-b-ra, G. — 172

Sififïn 5, 7, 17*, 288

sirm 181*, 184*

S-m%, ó. — 171

Soreim z. Suraim

süf 60*

Suliaib 113, 309

sulh 140, 150, 151*, 152, 179, 1835

van al-Hadï met de dimmVs van Nag-
ran 129 v., i64-'-, 188*, 189*, 295 vv.

Suraim, B. — 139*, 141, 143* 144 v.,

. 153, 154, 201, 229*

Surkhab al-Tabarï 80*

Surkhabiyya 80*

surrakh z. sarikh

T, T, T

tabarra'a^ tabarrtè" 20, 28*, 29*, 78*

tablig 268—270
td'dïb 276*

Tadkirat al-khawass min al-umma bi-

dikr khaM'is al-ö'imina XI

tafdll 24*, 25, 85 en i. Abü Bakr,

'All b, Abï Talib

1'afsir^ van Abu 'l-óarüd 23, 71

Tafsïr ft garib al-Qur^an 35

Taim Allah 79*

Ta'^izz 114*

(al-) Ta'kur 114

Talammus, Hisn —
I22''-, 309

al-tali^ term der Qarmaten 305, 306
talio 188

Tan*^um 206

tanzil 184*

taqdlm 87*

taqiyya ii, 155 bestreden 34, 74, 78

tarahhum 20

Ta'rïkh al-kifaya wal-^iHam fl-man

•waliya ''l-Yaman wa-sakanaha min

al-islam X
tasHr 241

tasayyt^ 64, 2905
— hasan 15, 24

Tatblt imïïmai amlr al-mt^minïn ^Alï

b, Abï Talib 258

tawakkul 45

tawallï 20, 29*, 78*

tawba 145, 147, 149, 234*, 235

tawhïd 263, 264

Tatvrai 270
Ten*^im z. Tantum

tiend z. belasting Qusr')

Tihama 55, 60*, 98 v., 100*, 105*,

114, 120*, 121*, 168*, 180, 183,

211—226 passim; vgl. Ziyadiden,

Qarmaten

Tukhalla z. Tukhla

Tukhla, ó. — 112, 304
Turaba 119, I20*

Turabiyya 2 1

Turken 245, 279

/«/, heffing van — 130, 295, 299

tweegevecht 140, 141, 166

Tabit b. Hurmuz, Abu '1-Miqdam, al-

Haddad 77, 78

Tafit z. Atafit

al-Ta'^labï 15*

Taqïf 125, 126, 162, 165, 174, 177,

180, 187, 189

Tat 198, 221

Tawman loi

al-Tawr 171

tiyab ^$j\^:i 142*

T-la, Hisn — 168, 181*, 184*

Tabari's, als mziha^irün bij al-Hadï 149

vgl. 309, 153*, 154, 159, 1.65, 166,

168, 170, 172, 179, 181*, 194, 195,

196, 198, 205 v., 206, 210*
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al-Tabarï 19*, 29 n. 3, 182*, 285,^

Tabaristan, '^Aliden in — 59 v., 97 ;
hel-

pers van al-Hadï uit — 149, 159,

2055 *^Alide uit — bij al-Hadi 196;

275*

al-tagüt 22

al-Ta^if 50

Tallja 3, 5, 6*, 21, 74, 77

Talibiden 50, 56, 60, 245*
Tarïf (b. Tabit) 104; Al (B., zonen

van)
—

, Tarïfiden, cliënten der Ya*^-

furiden 106, 146, 191, 197*, 198*,

213*, 232*; steunen al-Hadï's vijan-

anden 175; dingend naar het gezag

in San'^a^ 191, 192*, 193 v., 199—
207; in verzet tegen de Ya'^furiden

208—211, 215; verslaan al-Hadï

209 V.
;
226

;
z. ook Abu'l-*^Atahiya,

Ibr. b. Khalaf, Abu'l-óassam, óar-

rah b. Bisr.

ïartar 214

Tayyi' 286

tiraz 1 96

al-Tirimmah 15

al-Tuhawï z. Abu Da^üd al-Tuhawï

Tula' 176*

Tulah 176*

U, =U

Ukail, ükailï's, in en bij Sa^da 118*,

122*, 161, 163, 164, 171, 172, 173
Ukanit 137*

al-Ukhdüd 127*, 168

Umayya, B. —
, Umayyaden 4, 5 v.

;— en de familie en partij van "^All

7
—

9; 10, 15, 16; beroep op erf-

recht 17; 25, 37, 38, 39, 41, 47*,

61, 291

Umayya b. ^Abd Óams 98*

Umayya b. Sadüs b. éaiban 146

Umm Aiman 255

Umra Khalid 79

Umm Kultüm bt. Abx Bakr 4
Umm Kultüm bt. "^Ali 4

Umm Salama 65, 66, 67

Usül al-din 256, 273

usül al-fiqh 250, 274

Utafit z. Atafit

al-'Ubaib 153*

*^Ubaid, B. — I42*, 143*, 153*

'Ubaid Allah b. al-'Abbas b. 'Alï b.

Abï Talib 120*

=Ubaid Allah b. =Ali b. =Ubaid Allah

b. al-Hus. 90*
'Ubaid Allah b. al-Has. 120*

'Ubaid Allah b. Hudaif 236

*^Ubaid Allah b. Muh. b. al-Hakam 302

"^Ubaid Allah b. Muh. al-Hasanï, Abu

1-Qasim 199

"=Ubaid Allah b. 'Umar b. Hafs 46, 286

'Ubaid Allah b. Zïyad 9

'Uddan z. *^Adudan

'Udla 133

''Ugg b. Hagg 182* 208, 226

•^Umar, de khalief, zijn houding bij de

keus van een opvolger van Muh. i,

254;
— en *=Alï 3 v.; 5; het ver-

vloeken (smaden) van —r- 14, 19 V.,

21, 22, 24*, 74; oordeel over — als

maatstaf 20, 25, 28, 77 ;
—

bij de Kha-

rigieten 21
\ fad a^il va.n— 23, 69*5

24 ; verwerping of erkenning van —
als imam 24, 28*, 29*, 74, 79*,

80, 291; beneden ^Alï gesteld 685

zijn huldiging een misstap 74, 76,

80
j zijn breuk van het verdrag met

de dintniVs van Nagran 128*; grof-

heid en ruwheid van — 230; zijn

imamaat gewraakt door al-Hadï 254

—256
"^Umar II 19, 267*

<^Umar, B. — 186*, 187

'Umar b. Abï éaiba 88*

•^Umar b. al-'^Ala^ 104

"Umar b. '^Alï b. Abx Talib 26*, 247*;

nakomelingen van 119, 137, 138

•^Umar b. Riyah 78

*^Umar b. Óabba 42*, 45 .

'ümara al-Hakamï 99

•^Umariden 50, 57, 102, 286
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'^Uqail, B. — 120*, 246*
^usr z. belasting.

al-*^Usainiat 150* vgl. 309
'Utman 4 v., 7* ;

oordeel over — als

maatstaf 20; bij de Kharigieten 21,

22; vervloekt en verketterd 21, 24*,

47, 77, 80; lager gesteld dan 'Ali

68; onthouding van oordeel over —
76; odium van vlucht op — 230

'Utman b. Abi '1-Khair (Ahm.) b. Ya= fur

203, 208, 212, 215

'Utman b. Abï éaiba 88

•^Utman b. 'Asim 283

°Utman b. Hunaif 254»
'Utman (b. Khalid) al-Tawil, Abü<^Amr

2S9

*Utman b. "^Umair, Abu '1-Yaqzan 283,

284, 290

'Utmaniyya, "^Utmaniyyün 21, 22, 283

^Uwairat 171, 173

vasten 68*, 288 en z. sawm

verdienste, persoonlijke
—

68, 69

vermogen z. istifc^a

vervloeking, als {politieke maatregel 8;

20 V., 32*

verwoesting, van eigendom als straf 131,

135, 155, 161, 165*, 169,-171, 172,

175, 176, 179, 181, 239, 290

vloek, inroeping van — 130, 248,299

Vloten, van 43

vruchtbaarheid, als trek van het Mahdf-

rijk 122, 246*, 247

W
al-wd'd wal-wd'ld 263, 264
Wadi'a (Wada'a), huldigen al-Hadï 125,

'126; gebied en genealogische indee-

Hng 125* vgl. I78*', ondergroepen van—
139*5 aan de zijde van al-Hadi

153%' 165, 174, 177 v., 179*, 180;
hun twisten met Yam 181*, 182*,

184*, 189; herdacht door al-Hadï

229*; Bilad — 137*

Wafir z. Waqir

wa^h^ van Allah 82, 272
Wa'ila b. Sakir 125* 175, 176

waW 69
al-walï 18 v. vgl. 69

wö/i, wulat z. '^atnil

al-Walïd II 30, 31*, 41

Walïla 58

wapenverbod 177

Waqifa 78*

Waqir, Ó. — 219

al-Warraq z. Matar b. Tahman, Muh.

b, Harün

Warwar 107, 140, 141, 207, 210,213,

221, 225

Wasaha 131 v., 134 v., 159

Wasit, in 'IrSq 27® 51, 55, 91, 287

Wasit, Z. van W. Na^ran 174

al-wasi 7*, 13, 18, 47
Wasil b. 'Ata'' 33, 45, 286

Wasiyya 277

wasiyyat al-nabl 54*

Watila b. Asqa*' 66

al-Watiq 104

weenen 120, 231, 286

weergeld z. diya

Wellhausen 31*

W-hal 144

'

wijnverbod, overtreding van het— 57>

127, 131», 137* 148,149,181,199-,

opheffing van het — 302, 303

wil, van Allah 259—263

ivilaya^ waardigheid van wali 18, 69,

77, 79*5 48; ambt van wall 136,

147, 208*

wit, als partijkleur 57

wraak 189

ya mansur amit 29

Yafi^, B. — 94*, iio, 211; Balad —
113, "4

Ya'^fur b. "^Abd al-Rahman (var. al-

Rahïm) al-Hiwalï 103, 104, 105, 106

Ya'^fvir b. Ibr. 103*, 105*;
— b. Muh.

b. Ya^fur 107* ,
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Ya^furiden (Al, B. Ya%r), heeren'van

Sibam Aqyan, in verzet tegen en

erkend door de 'Abbasiden 103— 107,

208; familietwisten 105 v., 215;
—

en hun cliënten 106, 146, igr, 195,

203, 208, 211 V., 215, 221, 225 V.

(z. Tarïf); 108; bedreigd door de

Qarmaten 112, 216* 217, 221 v.,

225; 114, 122, 131, 136, 148*, 211;— en al-Hadï 195, 196, 199—201,

203—207, 208 V., 212 V., 219, 221,

224; 232*, 248; z. ook Ahm. b.

Ya%r, As'ad b. Abï Yaïur, Yaïur

b. "^Abd al-Rahman, Muh. b. Ya%r, .

Ibr. b. Muh. b. Ya'fur, 'Abd al-Qahir

b. Abi- '1-Khair, 'Utman b. Abi '1-

Khair

Yahsib 106, 198* ;
mikhlaf — 216

Yahya b. Adam 88

Yahya b. 'Abd Allah b. al-Has. 57,

59—63, 73, 92*, 290, 291

Yahya al-Barmakï 59*, 73

Yahya b. al-Has. b. al-Hus. b. "^All b.

Muh. b. al-Bitrïq al-Asadï al-Hilll,

Abu '1-Hus. 15*, 64

Yahya b. al-Hus. b. al-Qasim z. al-

Hadi ila '1-Haqq

Yahya b. al-Hus. b. YahyS (al-'Umarï

al-'^Alawi) 119

Yahya b. Ibr. 59*

Yahya b. Kamil 23*

Yahya b. Musawir 291

Yahya b. Salama b. Kuhail 282

Yahya b. "^Umar (b. Yahya b. al-Hus.

b. Zaid) 117*-

Yahya b. Zaid b. "^Ali 30 v., 32, 37,

71*, 117*

Yahya b. Zakariyya al-San^anï 59*
Yakla 196, 198

Yam, Yamï's 125, 126, 131*; in verzet

tegen al-Hadï 160 v., 174, 175, 177 v.,

179, 180, i8i, 183 ;
in al-Hadi's ^askar

168*; 184, 185, 187, 189; z. ook

Wadi'a

Yaman 37

al-Yaman b. Rabab 23

Yamanï 116

Yamaniyya 80

Ya'qüb (b. 'Alï al-Küfï) 80

Ya"^qab b. Da'üd 54*, 55

Ya'^qüb b. Ishaq b. al-'^Abbas loi, 103

Ya*^qübiyya 71, 80

Yarïm 197*, 198*

Yarsum, B. —
,
Yarsumï's ii, 118,

122*, 151, 166, 172

Yazïd I 9; 98*

Yazid in 43*

Yazïd b. Abi Ziyad 281, 282, 284

Yazïd b. 'Abd al-^Azïz al-Asadï 289

Yazïd b. *^Amr (HJmar) al-Tamïmï 30
Yazïd b. Harün 287

Yazïd b. Khalid al-Qasrï 25*, 26

Yemen 58, 59, 60*, 81*, 86, 93—95,

98—III passim, 115—I2I passim,

136, 143, 146, 171*, 176, 177, 180,

182*, 191, 198, 208, 210, 215, 2l6,

219, 222, 226, 229, 243*, 246* i248*,

250, 275, 276, 279, 280, 293; hoofd-

stad van — z. San'^a^; z. ook "^Abba-

siden, '^Aliden, Qarmaten
Yu'-fir 103*

Yünus (b. Sul.?) al-Balkhï 291

Yünus b. Ibr. 291

Yursam 1 1*

Yüsuf b. Mü^ad 142

Yüsuf b. Muh. al-Hasanï 119, 135

Yüsuf b. 'Umar 25*, 26—28, 30, 283,

284, 285

Z, ?

Zabïd 99, 105, 114, 213, 214; door

de Qarmaten bezet 220, 223, 226;

302

Zaid b. Abi 'l-'^Abbas al-Futaimï 197

Zaid b. "^Alï, zijn schulden en zijn be-

handeling door Hisam 25 v.; zijn

verblijf in Küfa, zijn optreden en

zijn dood 26—29; gepolst over zijn

opvattingen 28 v.;
— en de aan-

hangers van al-Sadiq 28, 34; als

martelaar 31 v., 37, 38; van — over-
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geleverde uitspraken 29*, 33, 34*,

116, 249, 271; in verzen herdacht

31, 32, 91 ••5 tradities omtrent — en

beschrijvingen van zijnmartyrium 32;

zijn slagvaardigheid en beoefening

der gewijde wetenschappen 32 v., 36,

47*5 geschriften hem toegekend 34 v.,

258, 307 5
vi^onderteekenen met be-

trekking tot — (zijn lijk) 36, I52**,

117*, 248*; aanhangers van — 71,

72, 78, 79, 81, 281—285; zonen

van — z. Yahya, 'Ïs5, al-Hus. b. Zaid

Zaid al-Nar 93*
Zain al-^Abidïn z. "^Alï b. al-Hus.

Zaidiyya, Zaidieten 2®; tradities van

gezag bij de — 18 v., 24, 65 vv.

en z. Hadït; 30, 38; gekant tegen

taqiyya 33 v.; Zaidietische geschriften

15*, 34 V., 65*-, 96* 97*, 251 vv.,

275*, 279*, 304, 3075 voormannen

der — 35i 7i vv., 96, 275*, 3035— betrokken bij verzet tegen de ^Ab-

basiden 41, 52, 53, 54* 55, 87 v.,

96 V.; Zaidietisch gezinde fuqaha^en

muhadditün 64, 71 vv.
, 88, 281 vv.;

Zaidietische stroomingen en richtin-

gen 6*1
—

865 imams der — 25 vv.,

30 V., 53, 58, 92*, 93*, 95* 96*

117*;
— uit Tabaristan in Vemen

2055 z. ook Zaid b. ''Alï, al-Q5sim

b. Ibr., al-Hadi ila '1-Haqq

al-Zaidiyya 220*

Zainab 67*

Zainab bt. al-Hadf Yahya 227*

Zakarï b. Zakarl 301

zakat z. belasting

Zané, heer der — 96 v.

Zan^Sn 62

Zawaqïl 86

al-zaw^ al'salih 57, 88*

Ziyad, Qal'^at 206

Ziyad b. Abihi 20

Ziyad b. "^Abd Allah b. Ziyad 301

Ziyad b. al-Mundir, Abu 'l-óarttd, 23,

28, 29, 71 V., 73*, 78, 281, 282, 289

Ziyad al-Nahdï 29, 282

Ziyadiden, in Zabïd 98—100; tijdelijk

verdrongen 220*

Zubaid, B. — 120, i84'*-, Balad —
120*

Zubaid b. al-Harit al-Iyamï 284

al-Zubair 3, 5, 6*, 50, 74, 77, 80

al-Zubair b. Muh. 172, 175

Zubairiden 50, 63

Zufar b. al-Hudail 288

Zuhair b. al-Musayyab 89*, 90

Zuhra, B. — 63*
al-Zuhrï I4

Zurqan 74

zwart, als partijkleur 40, 51, 93; vgl.

Musawwida

Zabwa 206, 217

Zafër 197* 198*

Zahir (Hamdan) 209*

Zahirieten 235*

Zarif 106*

al-Zibr 205
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STELLINGEN.

I

De traditie, die den naam Rafida vastknoopt aan een

uitspraak van Zaid b. '^Alï (vgl. al-Tabarï, II 1699, 8 sqq.),

kan niet als historisch aangenomen worden.

II

De Batriyya vertegenwoordigen in hun oorsprong een

vóór-Zaidietische Sï^ietische richting.

III

De strijd over het imamaat is te beschouwen als een

belangrijke factor in de ontwikkeling van de dogmatische

opvattingen.

IV

Al-Tabarï, III 555, j, leze men naar hs. Parijs 5982, f. 120a

supra, o^'itf'. c-wiia\&'^ i^^ -^^ i. p. v. o^ cu»w>^ LT-^^/y» pikü.

Al-Tabarï, III 616, /c?, leze men
^d.]i

i. p. v.
*^^vj

,



V

Ibn Hawqal [Bibl. Geogr. Arab., II), 35,^, leze men Uosi

i. p. V.
Vtoyi.

.

Ibn Khordadbeh [Bibl, Geogr, Arab., VI), 143, 7, leze men

i^\.ï>.
1. p. V.

^V*.>-

VI

Al-Mas''üdï (ed. Paris 1861—77), VI 94, ^, moet de lezing

jlc JiL^van het hs. D voor de juiste gehouden worden.

VII

Al-óanadï (ed. Kay, in Yaman etc, London 1892), 139,

70, leze men
j^j^V\

i. p. v.
j^^o-*^

en jj^ i. p. v.
^^^j,©. ^53.

/^., 140, 7j, voege men na ^y\ in jVc.

/(^., 142, 7^ leze men «W^l i. p. v. lcJt»\l.

//?., 142, p, üaW i. p. V. eXiW ,

VIII

Met de Mu'^tazila in al-Tabarï, III 143, 75 sqq., is %<t^xi

andere dan de door "^Amr b. *^Ubaid vertegenwoordigde

richting te verstaan. (Vgl. Nallino, SuW origine del fiome

dei Mii^taziliti, in Riv. degli Studi oriënt., VII 446 sg.).

IX

Tradities, die een heilsverwachting met Yemen verbinden,

hangen samen met de voorstelling van den rechterkant als

de gunstige zijde.



X

De door P. Casanova [Mohammed et la fin du monde,

Paris 191 1, 48—49) vermoede samenhang van malhama
met lahm is in strijd met de aanwending van het eerstge-

noemde woord.

XI

De vervloeking van ^Alï van den minbar door de ver-

tegenwoordigers van Mu^awiya was een politieke maatregel

en moet als historisch aangenomen worden.

XII

De bewering van P. Haupt (Zeitschr. der Deutschen Mor-

getil. Gesellsch., LXIX 564), dat aan ^Jii de beteekenis van

]ni ten grondslag ligt, berust niet op voldoenden grond.

XIII

Als de letter, die in de groep D . !?!? in regel 6 der ID^JD-

inscriptie is uitgewischt, past eerder een i^ dan een n. Men
leze '^^^b. (Vgl. Lidzbarski, Ephem. für semit. Epigr., III

221, 222, 228;H. Bauer in Zeitschr, der Deutschen Morgenl.

Gesellsch., LXVII 686).

De lezing p^D'' in regel 10 behoeft geen verbetering. (Vgl.

Lidzbarski, o.c, 221, 223, 233; Bauer, <?. ^., ^Z"]).

XIV

In Gen. 31,53 moet 1D9 gelijkgesteld worden met jóej.
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XV

''in.i^, dat I Kon. 14,10, 16,3, 21,21 in verbinding met

vormen van IV^ voorkomt, verklare men als een substan-

tief in ace.

XVI

In Prediker 2, 12 leze men ilD? (1D?) i. p. v. mD ""Z) en 131

i. p. V.
"155

^" "^^t vele hss.
)T]'p^,
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